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 7 ١
 حملا باتلسلدرل) ءزهلا

 فوّرراربع لما/زالماعلا

 هلل» همجر ىوانملا

 تفامت
 نسما
 م



 مجرى صرلا كلا اي

  ناديشأ» ضدلاو تارمسلار طاف ثيداحرلا ليوان نم انماع ىذلا ( هلل دخن)
 ا( هللا سهخ ىذلا هلوسر الجت تاديرشاو صولا موي ارلئاق ىغتةداهشس هلئارلا هلادد
 - هللازع لاطقلا زكر ع ىوتساذ نس نلخو قلضرك هيف وجو لاقل ملكلا عمارج
 ءاهسل جي !اؤ اوبربشس نيزلا ءامجلا ءارشسرلا هبامماو هل اىاعو قيفحيو هيلع
 - نم ريفهلا ومالا ىنحاهف تعرشس الفاف (نعبو) مال رايلودلاو مالكا ةمرلااعر
  ًاماخوعب هيلا مف ريظنب هل فأي نأ درجت ىوتملامل احلا لق ىوكر يدنا م .ثسبلا ثيدح
 0 لموظنلاب هرو نملعل افا دمع ريصؤتلاو رولا هس نم سنتا اءلذ يسحر صحو

 نق بلاوتن ىوضو نيبغللا معيوضقم نيتنعتملا ةدسحمل ةنسلأ ملقلف ليقلاو لاقل
 . تدمف اءارجرر كرام ىلع املا رعشاو 'راصتخ» ظفللارعئخر نا 'نيبح ل معب فرعا
 - 3 فيطللا ةعيدبلا تلكلا لاح لامحا يلي فيكهذ ا ىف نع ن مت  تففطو سهتخأ
 ' نااذ نيئذعتلاو اييطرلاروصقو نيرزتنملاو نيقراسل زو ”فيرشسلا ةضينلا تاقيقحتلاو
 ظ تفناع هلم لزعتن»نذع نولم اللا نوفل هر ذكي ف نورماقلاو تود هي متي مل

  طذح هلاحعصالا ءاقبا تيأذ نولماولإ ميلف !ذهيتلو نوبي مالا ناوخنف نواح
 ] سانا ةرابصعو رايلعلا ساكبأ ةصرلخ حل قلوناءرلاةربلا 'ليتامح ةعاضا نم

8 3 
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 6 هاا ليتم ا 1 ارج ع اخ: مما ذر ن ناد اةلصملا

 1 : هج دالا نه هدنداو نزل ا نع درط منلفح كك عم 1-0-6

 يلا الدار نه ضن لو ٍدرداام نيا عمد ثدراويلع ذو نم

 رلصاكت لد ل لودادلو ”ةماّوسالا لاكدنح يالا ببم ا ةسانلا طرفي

داقلا هب ؤطاو وبلا لولا هولا لآساوئر سمدلاب درت عاب“ مغ د
 

 اهيميو هدرح مريد 0 نهي ا ,ومسلا نه يرج م

 0 ازخلالا نيدرظن وزع الا بنك ند اد رتسيو هللخ جي

 ”ءاويحرذ اره هلا حت دهن ىعرلا يدب هبيعا لو دن دّمسدا نه دثدجو ٌدجو أبيع

 ١ انوعز واهت نف لرو ” يم نامناا طخ قر ذع 5 هاون هفاضالب لع ١

 ع هديدعش مع ناضدلا قف نآيناو ٌئيمعم 0 "ليل ىذربدا لاعب

 داع د ١ عرتسر ستيلا هييمسو
 4 نانافع لل لوييسلا

 4 يع وب 7 ا

 رعد فا ٠ نر هجر لا ل وس مو 0س
 ليمخلاب نصولا 9 هنممحو 28 دايعا 4 ىا ا ظ

 صيدم ىادللل مل 06 اكحواةفتدح رالي رواسلا لولا 1ع 1
 اك اذ هنال هيلا سلما ذا ةيراعل اك هع ل .هرأ .هننه خا ا

 5 يلع سرا ثيل م اع يذلا ١ أشنو" ل

 يأ نم ةريلاوا ةشمعبلاوأ ين نمل دل ول هس ةيأه إل هلعا دا لوا يلا
 ةارلاوّدد ”"هعاجإل اهلل يا هال هذ > دتكأ > دوتهواأ د ديت

 ىنزدند|م يلااهنب درم ١ هلل زج ىف لا نيدلا فاض كرت ةباخالايم(
 1 د يارضع عييف اد بخ ياواد سير ماكما نع

 ظ 0 حاجتو ةبسؤسالا هني رمل دج هامش ىاذللت ويل

 0 ها .داياه ا هئاكرا دنس ايفل )1

 رب اويو

 داو ياست ا باجندتط ١
 3 5 2" 0: ا : ٍ 3ك ا

 0 0 8 6 000 0 ظ
 م



 الزبر ينال لا خال د حل بك ازال تازلا دع 57
 و مدلسلا هرعا ايجال يا جيران وعبملا نيلمملا "هداك ىف للا ايسر د 5 فلضكخللاح رضا د ديلا نصو الرع مزرش 21 هدأ اظصَخ ه ركل ب صال اداب , ئطعا ريغان ديس نا دوشاو ديل مرح .عاذما“ ةداويشلاب دلع يق ميانكأب هدا عسا رخل بيرد كت 2 0 هعزاج“ هتد ان. ةداديش مب دهشا ىا أين 0

 ١ رمدبعد هللا ىئا ديلعاجملللا .احروخ داهحاعتا أ نجد كومود وألا يوم هزعرفكأ لل لو :5ةناهاجا 6 فخ: اهارع 32 0 اه هلع ١ اديها ىاأه ديم ودجح وما"
 0 نطاغشال 20د لاىلا رداع نم هدا م ند حسو

 : وارلطلاو ساه يب نه ىبزهولاهبراما هلا لعورجلا ةرلوج ثنا
 0 اودع لد عم ا 0 0 نه امش ةيرملا دجل هنن موعد لاجل 1 سلا تف ابتعد

 1000 أمل لوا ثوبك نه و ولج نيو نيو انا سيشمل ناومشلا 00 ٌيهاخد داهيجرع دسا و هل يداز ود يسالارلا ىو ايهم ئ
 | 0 1 ١ ىيللا» 35تد داح 3 دل عج 0 ىنلاهلا را ل لا ورك انهارت || دحخ* ةعرنص تعدااب بانك احلا فرعا نحل 6-2 دس
 اومو مرد ١ ىلإ مع ؤئنم | ندد ثيداحالا ئهأعاودايا ظ و 00 2 يف ةبونملاو أ وسلا راسو لس يد 5 مدل نغ 2 ُء و عبر5 ةيأعست ده الا رع هد دع واح
 ] : يرو داع للا ير زنا ايا ذي :نا ن داعم نهج تخلو 5 2 اجا ٍلذ هريصعلا يا ثجولا ثدداحالا ىلع هيد
 ار رع دايما ف ةيخاجيا هارت + وعيا ٠ تهاون 8 ':خااهذ نداحلاب م دخأ لود هش هنسحاو هضاخ ي١

 ب

ِ - 

 . سمس ب يي

 وود ١



 غ0
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 1 يوتوب لاو ملا نيل دادس مخ ومما

 ظ 0 دع نءوملارابضالا تسع ىا بابللا تا دهحاو 7 ١ تكد

 مل داس لع عاجل اذه تظن يا هتنصو ةكسال ىن
 ول ناو بازك وا ىلا نع كين 00 مدواز هئداورب يا

 ركل تكور 1107 دع يكول انياب دكا نأ 20 مضولا ب

 هشرم دانا ند ةدرل ثم داحالا ل ينك داربإ هد ميلاازهئ 95 ىلا
 : 3 ثيدأحا هند مم علان نبا امد حلا يزل ظنللا ف املاك هدرخل ىلع ١

 ' معد مهوحو عاضملا ا باهيشاو ميار
 ملض 0 دول 21 ”يشملا ىا هيد رجلا زعانصلا ىماّنن نم
 ١ثورح لع لع هتدتر دولا كك ذ يف ند سك نسبا ول

 نق هرج اذ ثركل ذو بس د ثلا قال فخهزم ىلامعا رم فارليا

 ْ رثلأب|ىوابلاو كيد هلا ئه يلوا هلك لك نم يف ثلاو لولا نقلب" دئبالا يلع

 عمير ىف ةيدحلا ا بالطلا لعل يويَس 0

 ولا فيبصاامو ةنعصلاو كوص ولا ع .هئيعس يارصلاون اذا هتيمدذ

 اج لاا لاف صولا 2 يقولابلا ياردإ 200

 تر بانك نم عطتطم يا بضم زل هلل ةرئسللا

 يح ميدو ايم ع 55 غو 6 دولا ةكخيلع ثيرطاف
 رسأب د وأ ني 6 7 ربك باتكك ف يا هذ تبلط يأ :

 هز وكر هدهد «”رغالا نعت : قامرابساب فنصملا هيلع عّلطأ ام بصكلا زج

 يرائيلا مالا ها نه ضن دا زحمه 1 اشيا

  ىوجتاؤامعا ف يرينملا جلا نب انيسحلا السل م نأوملا دعي شكا يب

 يذمرلا بينح اهلا انيس ثعطم لاب 4 ا يا

 هاعألار 7 ةدويس نت ىسع ب دل كك هند وأ يرضج يس
 ةجأمو ردن : نأ :ىف حام .الهوداشلا يف ف ارو بيوشم ريحا يالا

 . رغال 3 "مح اع نبا يالا خس ِس عنج نمد دوا يا ذجرلا ليش س يسن شل

 ذل



 اخو ْذالا هنحلا ىلع رداصلا ةنسلإ صان عب نب دوغ. دحابامالا ملزم ىف
 المالا عربشع نع والا شكو دع ديلارأع نع اظنسللا هجو جسم :ئيمركلا فام اهب
 2و هنبإ سس نباوز يا عااد ف 0 ١ 0 نبال دع

 ظ دهح-ا وضل هد ودع ودل دبع نب دمخول اك 2 يا راسم عاد -

 ..املع دياّزلا محدنح دضح ىذلا :ىبيجملا ىلع هلر درشحوو ن امناؤرحمزعالا
 0 000 لاو نك ةزعلا تملا دا | دخاوأ محرم 6
 ل ا دن يلا انما بانك ساب رع ١ ناب هان هذكر ١ و انك ريع

 0 ريمككا أ رانا قمل كوول وهذ 0 ب يي

 0 ”قابحتىب ل 2'نولب هلو ةريع 0 3
 00 0 |ي وسلا بع ىف يد كا هيّمفلا ىتسبلا ىمهتلا

 دارا نيله طن دح يلا نايس قراعف بلح لزالاو

 ٍش ائاطس طسودلا دل ىلط بالا اس١ يف ئنصلا اوركلا تم تمي اوكا

 هدجاهمربصا يارعصل ١مل ل لع حوش ٍبيلزع يق هلا ىذألا طسودلا يرث

 نامل اطلا لامي 5 نخل نأ ع يبا يح هس قر صنم درجسأ 20

 ١ بحاصؤووكا سلا هبيش ىلإ نبا ريو هلأ دع هبي ىلإ نبال شد تش
 4 داك رعالدحاركول أ ب نازرلا دبعوه عشا جلا يف كارلا دبدن بع دنسللا ض

 غلا نذل ىلع ئب دىحإةريزجلا ث دج دنسم يف ىباذلا ىلع ينال ع تشي ش
 هدال أ

 |عضيمب نا/ناخ نام ماما د كايدادخبللرع يلع نر دل موت
 ءاىا دس للحااو دارعإل نش انشن فاه درع نان اب لاو هيلاوأ 8

 ظ 1 ربما, كلم نزلا سد درمل اسم ف لاب لازم هيه وه يذلا باكل

 كوم يل دلو ننس يلدا (لخ يل هوس ةدانا سودرووعااذحال
 1 ١ عيطنملا قودلا (جافصالا نلادبع نب دحأ جمعني ال اح هيورّس جراد راش

 1 5 انفأحلا قديدل بها ينص»لا تام طواهنو ال ةيلح بانك يا يللا فقالا ٠
 |: ريزع رش فاك انكي ن اميلا بيوس ب كيف ةريدانلا هديا دحار بسك
 ا 0 يح دينا وعلا

0 0 

 م <

3 2 



 ظ ؛ اميفتخومو ,زللا يذلا لماما بانك نو فج .رذلا ىدع ني.دلا دبع ظذاحلا يدع

 سل ةيدحل دل لاجر لاح: ربا يل اعلا يف مغص يذلا نيف مؤ ع

 | ان ناد ىداشملا هيمفلا ايد ديلا تباثادا هدا بطل طخ يعض عمج

 01 يلا وعلل تماط اد افلا دل دل 'هتر نير يلا يلا ءوزعا يذل نيددححلا«
اكل (ويعا ناب .ةضسب هد وههتملا هتف نه ه غو نا«نابالاو

 هيا يذلا ب

 || 0. داوم ميو نشل ولادتق بنز وكوريهلاسسو مب
 ا جدلا اهم ور از احا ءضحلذذ ١ ف'انلعجي لاو" 00

 ا 14 دوننامار ىلا ل لأم ليحكم يم ملا
 0 ٍ ْ ريما و ج06 ع طا هل ماركو 0

 ش بارح ذأ فره أ ئيجازلا' يبطاحلا مل . نيالا تلا قيل

 ا للالل» 1 دلايرحا ما وسم لع يباع دم يبرم ءلويسر عااد نلعب ياهل سد ا 0

 ) 000 ها اولتبن مماتي ابالا لالا ل 6كوب مجم ١1 ييالاعالا عا تييفلا ن ىلاملا ع 2

31 
رح تدر «' عمن رلجوم نهرا يداوم دارنا هوم بللا تاي يو

 اذهذر م 
٠2 

 |( و دهب الااغا اياب لاوس نكي ذل تن رع داو زلا نال رانا كودم ايضا ل

 اافنثلل 31 :ومنا ماكاو دارل اذ د يجوم ةبلا نع يف اخاوخل ثلا خذا يرحلاو ةينب 2

 0 ا ف يئط ل قلالي الؤغ يب لضوم ١ ةناليلوإ "بلا لعررفلو :ليضفلاو 72

 000. دك نما ةدداعرو اوم لع لد رفا اغانى
 ْ 2 0 ىف مل ننس د ديد اله ييرلا حدا“ زبامالا الا | ناسالا لصهام يا 1

 | 2 2 نك "ا ةيتع أ

لال هذا ل ثامتالا ا ايناواينف زمو رجم ناؤلامالا ياكرشعلا يرارشخ 1 ش
 1 3 اجب ط

 ا 0 ا يع اوسرو دلال رككد هب نم لالا يات ترجم مال نش او هر هل عصخال 4

 ري 2 ليه أش ةرهفا كر لدارجاو ابل هل وسرو نلايلأ هعراوجو هان ديب رن ا
 كمن ىلا * -س عع

4< 

 3 دب 31 عراخلاج ايم : ) امدر ررصه ناك عزاولا 11 دصه و بلْطلا نه اعادو ىلإ
 15 1 هزللو نع م طدرمعلا و لوا فج ابدل ترك يمد بتل يلا: يئازط

 3 ع اعوع جلال "لاف نال يش دش يسجل عامر
 م 3 وسع 000 ا ا ضر ةداضأب 3 0 .)

 كدت ّ 5 ا 6 3 2 1-0

 0 21 0 2 56 77 95 د 00 2 34 8
 : و 0

 7 3م
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 أيد نلل انسص اهيا

 اى نيت نشا ضو اعمل

 لب متد لطوتسلا

 سيم

 مدينا ترس

 .نو خيام مسخ

5 

 متي

 ل هخ .ةلست توست

 و4
7 

 كد هرال تأبئالاف الام تلاع

 ََى

4 

28 
 سح 40

 2 3 نبا حمس 0

 نيك

: 

4 

 لمج مو داوعت
 اع

 ” ىحع 1 اولغ ما
1 

58 

 ةد اعدطاو ارطح اددألا» عز 200 5 دول د وقلت

 هلاحذ ' 2 0 باي وهو ب اولا

 اود بانك ق طخ 5-5
0 

١ 

 يلا هن اررمو هوس
 . درهاخ م ذو هلو مل يهز دي ءدلا يل! هر أثر كاااو يلج احأم
 يمول ريما نع رع ن ري ىطبا وح اخ :ليضد بلطل نحن احا دق ناد
 « اق لح !يميلع ,لالص | ارنر و هرج ةلملا حا يويلازب اطل رع
 "يطا دهر ىدصلار دص ر يهتم مامالا بع ع ىف ركاسع ىبلاز "وي
 .ةناميكشم أير رولا يراصمالا ناس نب 14 دكس نيوس ىف "نع
 ظ | هينبدخل ياما يبوغازلا شم. هدا سبح نمل نبال ناقل و ماشا

 8 ا رادضدالا هلم اركامنوب ىما نع هاربا نلإ ىيكم نع طيش نإ ايديا ور نم
 يخي نشل وب! نيدلا دير ظفاحلار محلا نب! ديشسرلا وكيع كلا ص ىيبلا م داك

 يسود ودلا رن رح ىفإ نع هالسنا
 ناد

 هو هجرت نه زج راحلا انياب ىويّسملا
 0 !تريسحو ىند هلم م هللا نب 'رعرلا دع

 ر ١ يهيم بم ني ىف" دذ دهنلا أ ولا ا ةئججلا
 يريدلا و:ئلا ص نانا ادره

 اهيا نراخ ل يقيش لاب تابئاوخ بلطا قا مَن
 اانا الندا انخلابهدكاد اتم ايمو

 ايم اب مذ 0 زدالا و را دو بق يح لوف

 نيب تيا رينبو عرش ةسسافلا ل نأ يلحس ابا
 حارس كلب دك اذ د نم حال بماذا نأ 0 وراد

 ايد ؟ركن املا مي ترم قد درتخما راي اا كالا هاونلل ةلصوا
 يول لل انني رح" ياخد اهيل يف 0 ١

 0 ا وشد عقل ضاج دورلخمرا اكل ننال نب دهوملا
 حا لمح يرلاع قي ب هني 3 لاقي انما نه

 أ نفاع أنه عنيذلا ةنجلا را ىهنلا 0
 - ةابدحولا ئدب زوي دحا ١ نيجي ا د "الا قد اعلا يناثلا

 جو نه نضل نب

 ريا ماش قد

 انا صر يه د «نويلل

9 

 دي

005 

١ 

 أ !!ىل نالوا عنب داع ع :

: 3 06 - 1 
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 كابن رارلا لاو لب ءيعي رط نين ئبصنض مدل زجدرالا ل ايدل ادحا د رفل ١ زمعا

 8 نه انوي ساند عاوخ ول هب تيوس مين! يرملا نم دبره رح ١1< عملا ىف ئيبهوه
 م واي 0 1 ةبلحل ابادكل اع هلسرملا' :نيدلا]باز ارح مالسالا
 لاسدبا حلل للا رك > 55 >ازح كد رحم الا هقرعنال لاح وت ربر خول نع

 شخ :ندلا يل قأسب يار در ١ هنري هدرعي لذ يرانا هلع

 قم وإلا اذا يامل يح ىف همهركع لاح د ولي نق دارملا ذا "نأ# نأ جن موسما

 عت 2

 ا 5
0 

 1 و“ .ةملأب لس ره نم هشام اظذاح و؟ءأر نيه نايعار صاع - ع

 يم امسك نافونبأكلا سني و ياللي 0
 ٍ ا | 00 3

 | 3 8 لقتل نابنلوا ةعياشوم5 + ١ي'أهادعج دلل نابت 0 ١ نصأي

 ||| 13 . 2 وودعو دولا ني ديلا يلا داره ايصنمزفتخ كح يد نابو امئاوذ ظ

 ظ 0 ح ١ عدهدؤلا لاتا نكس نذنو لحي اينكسي والخل يب
هيشاؤلا ذاوحدل جتابرخج نإ رشد ز طلغ

 :- م ىلوالا 2 يأ 

5 هيه ل خراوا ها 3 دولا ةرش زةطد دملا لوحد خد 0
 76 0 

 ًاعطسُوأ ارح بلا ةزي ةردب دملا ىع شرح املا مه ل يطيل ندع دويلا وز 4
 0 ايلا يدنا ١ ىف صحاطا ذو يلوالا قتلا دنع همعصلا زو 9

 1 ارد اهرحأ ىبىيعزلا ردا د ايل رم يلع هد ثديريد ين نع :نهلا ف كةعاس

 2 اعأ ينوالا ةوينلا ه نه ضحس ىندأي مه يجد ورب اي
 | 4 3 7 اب ا نهر ىف هدار ياماد 0

 ا | مح اذا قا كشسام اؤأ (روا نه له دانعرس

 ظ 3 جرو يف كاد ىلع 0 0200 0 0
 ظ 066 ' ١. ةقيفح لع ا يا عنا يأ ديدؤولل وهادي دم

 0١ .5202 .٠ اف“ عنصاخ ملا نيد ىلع دوك اويلخ قايخل انما كرزون
 6 ” يعم ىلإ نع قصد رات هنيداتإف كاسم اه'دحا م وايزعال» نبل
 ريشا جاوا وب 1 د و ويعم
 هتس كم نأ/و اهبل ادني هاتلاد ددرالا او ؤملا قا رانلا يف قياانبخ 3 ٠
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 لوكا يااا + خد نيل سوه لذا ضر ىضاَلِد | هللا ىببص مدام ٍِس مس رع
 قيد يبيح تي دار ب ويل جل "3 طخ رك مولا نا يللي
 أح مي رهن اه وهذ ' بييلع ثيد دن يد يا بيرع' أ لاّيد

 0 ل داملا دحإا نارفلا ناجرت سابع نا نع نس دحلا دنع كَ دادرغ '
 0 ارخا حيف ىأرلا اب نه لاقي ال لفم كار ؤترمريع هيلع فو وه سا 1

 سمحوا دله ملطا ذر متم رصصتش ارمهما لاي هرمّزملا نه ريهخلا ىف دلل وابلا تي 30 يم 5
 دورا 347 رد نم ,يويده وا يشمل لدوا يه نش > طف يأ لد 1

 الو 0 اما يأ اقنع 9 0 3
 يراؤلا ييوماورلا نايس وبإ غارخلا نب ميكو هملع ضل وع سيلخ هلااالارطي هوم س 0

 ١ ل ايلا رك رمل يو يوم نب م م اول
 : نينا م وزن ئبحض ند شال نا نع ىدهلا يحاصرا وا ىلإ" يارب ىف طخ ”ىر
 0 متدر ذ لامع ١ هيلع ىغركد نم ةبيزقلا قا ايزل ىلا ىف هنه لذ بوس ظ | ايقرعاببا# رالا عردا ف مم دا نع. هريعو تلسصلا نب لس نار فعلا.

 ثيككلا واع ىف نه نا ضارع هي دوو الن رم يايا اع
 | بدلا اجلا ىادجشا ىزج وب هاري عرش ندع د ريمكس لاش ده أي

 انباو يفاوبع ١ وعو :ضاقنا الم لي باي نباعس وبوس نهرظ
 ظ ا انوي ةئاربل ايرلص) برعم رم نبا سعد رعد وأ 0

 ' ا اندرحأ حد ضرمم الدب قيشمريع يبي عب ارلا راىسلا ىف ىبهر داو ريل تلا أيا يف

 ١ 100 نازغ نب سن هه و ةسبهاتلو اجلا
 ْ 3 دنسم ةياور يف دار و ماعارب .'رلص' برد :١"عباسلا اوسلو عجارباو

 ٠ "ىطحوظ وير نجلا ديدس ىلإ عر سنفتلا يفءد ددزش نبا ىفار ىفللا ثييللا ىلا
 . وهبت كر او ةفل انه هذ رك ين ١ ثيددحاد نيل ادنعارمالا ثيدحين
 شلال ا فئاصلا تعارالاو ىسكلا را يكس واظلا نم جر ىلا

 ١ ئجاع وأو نارحالا نع مسا نايل ذو تاسللا زعارب هعاع ودب
 58 ةعاىيسلا محا ةبيعجأج ديب ء هرغ دا ةصاحلا دملاب ٌردالاو نارسالا ىف
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لا د يي دحبلاو دجلار واجن سابلا دنع نعمل 5 2000 اىا 1 ا
 ىلا محاوىسلا ىلا د داضا

 نمح ةحامد ياهلا لاح ةذلاد هيلع مّن نا ديد مكاو دول حامد ا
 01 78 اذلا# : 0 1 © ىأباب 5 36 3 ٠١

 اي ىلا رءاطلا ةصاعو يا ةربطلا ةداصلا'ئا وهتشاوربكلاو بجلا قاعلاوإر يملا ٠
 ج١ برك[ اهني و ب ثدي اهيا ثيدحلا ناو دأيهحالاهطاشنا لاك دج عساكم...

 هلع نا حلا صاعو يا نايسملا )هلا رشا د هيلع وصام ف هلذك سلا نعر احدي

 تيشلاو'مانالا ةهاع و ي١هفسم ١ سكلأب للا دنا و نها نع ىهذب قحوملاهلا

 فارسا بصداع و ىا وما بسخ ناو للا هدع ىنسطل او'نفحلا ليلا مدعو

 < ؟ ريدا لا ةودأعو يالا دوجلا او لاضحلاب مدّملا و” لظعلا اعداابذلاب

 هور اغأ ههعضو لول ئبا !ًركو به :ميعرطلا دصاهلار واكو هعاطرتع ف تأفننلاو

 111 >املاو نب دلا الها ةنق أ نضل بازك يد د ئنهوملا ١ ليع؛ وعملا

 لا اد لارا ل
 .. رس دولا يا 'ايمخ لاجرلا نم ةنالذ ئحولاب ةيدرتملا ىلع دوب ميزت مسوس ندد

 هر ربنا ١ دعت ذهل ينل داطلس يا باها ةنايدالازس كتأه تقلا عااد 1
 .<6 ناب بدلا ماكابوهاجهداصلا ف دوم دباع ويا اطعاج ديتغ دولاظيا
 لو هلأ اعلا ررخلا ضع نهد !سصخ-و ةرحاطلا عيز امل نم بلع بجاولا ولاعب

 يا ٠ يدد>اج الاوظعي رهتلاو .ثع اطبوج وةئاعلاد فسكت مايدلاو بي دكني ا

 بي ب دلدلا ها اه رد ديعس ىب ينسي ةياور ىعضل يعط ويف و ساي نا رع و كيل |
 "هيي نحن راهارعمب ثددع نا ىهلثاوا كاره يا هتعاضادر شال ايش كير |

0 

0 

 )ب

- 

 ءيؤودا

 الههراص ثيجمهتلدحيا لعدن لاوجإ ءل هب دككو قف فري لح دمهطبال | ١
 ١ ىلا ى ث عواامتع ا 7 7 10 3 7
 هدل يصب ٍِق اعوجرم علاه زع نب ثرححلاد راجذرحم مدخل فةلتاوا - أ
 نرخاو ىلا هل يلع لاح دانت هدانس ند طغس أم وهو اطعم ولع ان |

 (يب يب دبع ةوعسه ننا نع ناينلا محلا ةنادلوت وهو طقف هررص هبيش هحكهشس نإ نإ .* |١
 1 كار آ. ثرهربيع اة وهون يرهوللا ماص ىن اهريع ةجدر الاهل دامحلا دها فيلا هيلا 006

 7 ةنالولل صخو نأ دجر يلاباررلا لوايش يادننو :هاكاركإ بشاوهو ١
 ”دايزلا ”ئلوعو داو نم لدب نلاو صن و ارلارسكت وه . نانم ظعالادصتقلا" 0٠ ا

 ا يف ريحان يب دئعلا هلاح لت ندا نولدفر يع للؤويمخل صوع يفع معاعسو 0١

 8 ا
 2 ا

ْ 
4 
00 

 1 للا
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 هارد سل كمن ولا بِي يذلا دكا فل ,ىفد لوح دا دعاوا نبل دبلا
 درت يلا ون اولا دالهاب هنابد ابر نبيا رك ذ الع ذا دعلا ىلع نا ديرم ناز

 ١ «لويتت غمرت هلاداحبا# دارمخ ةلج ون ههلعر د دند ةرما ضب دلما

 واولارسكت يو لو اقلط ولا نال و لد نفل طب الا نس

 ىفا 2 ةشلايو 3 3 0 0 يام

 ا١الا عد جوجل ذي دابل يل دياعلا دول ميغا ب دولا و الراصد
 .. 0 2و ول دجر حدب زهد ات: ناك لس وهاهي دج

 نع * وح ءرجا اى ارببازا ىلع اوم ع ندد دراعم ن ون ودل برعم اسمر هللا نط
 ىلع ا راصآإلا راب يايا 1 سومو ةأرا

 هج وحس ام دع ذك و «!ازخإ موي :يملا موي لسوا “ تس

 وانما هيه هدم ذ ملا يا دبكلا اب فاكئاويض ددملاب م١ روعدلا تر احلل عضل د ا 5

 لات رلج ا راع كد ىو دعك وح ماع داو مد
 "ابدأ قدلخاب فلذا ناذ 200 ىلع ال دلائل أ ايس نع دييعب ىاطالا مي

 انزكملا هداع بنك د اكنزا باداريما لق بصق د يرذبلا اص وهل فرس 2

 يل اكيمدلا يعد :ىينه ولا ماشي اع هل أعلم م تايلعلا 5 ذدس' هى ىيش ةملاو 0 ا
 0 ْخ دصلا "مرحوم ءلا نايلع ةلدالا مايل هارد س يأ نيد زك دخل لا نق 000
 ادد نوصشم عياض امعّمخالا هداج وللا وع مالم تيب رلادالال ا

 هيلع هلا ىنرلا كيس لاق كلكم بي ىنس نع وسلا يقاذك رش تعم 3 33 ١

 ق١ نارئلا لا ه و د تيجو هرئذلح دي لانه اسك 2ث" 0
 .اؤيطمأودب مانعا رش ا ىلا ىلا' يحض ١ ة وامل نايا 1 5 0 6

 هييحأ ين و هرهأوا درع ىون ذهد ودح زججولو هظنح ماما اهيزَش هللا ىلا 7 يي
 00 طخ جات كيداحا» هيفي اكهلاط همِلع ةجم نازل لا نينا ملا ذه نع ىيجاَ ظ

 أ! نبا دالكم نب ىلا نع قوعالا نع ةككء نع خيرا نإ ديل ةياور نع كادي
 ظ ١ ياي وزد اخ انكر واش يا نا ادم اضنملا ةلودكمت متل عيموأ ورهال نا عيب
 ا نعأ وملك وح مط ق داق بكزالو 00 دّرعل هال 3 دادنال
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 ذرملا اهكد واعمل وا ل والا عوزللا نع اهعوجوومل محو بانه 9 بِلا ناذ نهجيوزع
 عج هد * اقبساان هيلع اب خلا ةبلغ مدحل أرهنفن نع يع ون ىننيسش برعت
 نصالا ..داقتوكس |.ييرما يلج اطو لزم دارذعلا ين ١ن ذاد لاجولا

 ا أجيراز للا ايوجوسس اير ن ذهلاب تنأوصلا بل ف امع ذأم اضامعو

 0014 دا وطن ئم ديل بلا نم اه ذابالا هنيملوم عديت "دادأذا همه ابيل

 مطب ركبلا دود يحاماربجتاع يف ىجح انا دنع' هداه يح رشم اهم كس

 يدل اوضن, نعمل نع ميه طار اجا "هن هللا :يالا ءئقاوا د اًقلطم ن ذا

 8 ناك يدزكلا ميلارسكو :لعوملا عجب ريحت قل! .ارلا نوكسو ةللعوملا

 طضجاورما عب 7 ١
 ١بنالجتوب نعدرو اًنيا د اهلكلا يالاسنلا صام

0 

 7 9 د

 بووبوس ب دس سو حج

 ١

5-4 

 يصل سل ١

 --- صم

0 4 
6 

 * م
 4 ه6

 2ك
 او

 ظ ا 8 3 اذإ ,تلصقلا ىلإ نب مدلا دبع حو ةمارئسق ةيمارعش و ئفوملاب نم ظ

 ظ ظ ا ١ هيف ياعلا لع صاوقأ نحر ةيلح هيعمل انوش وب بهو نب
4/8 ١ 

 هن ناعالادت اووي ونام روبع ١ ىا ملم ١

 نا 1 ا لف ةداياو ه 0 0

 "ق3 ن يكسو هز 2 ئراشألا قير امم ردت ى نإ م اهلا ب دخن ركبولا ملم

 0 بحاص ى يع اوهو تارعلا :يذهةدلب راسا ال١ايفأ بش نوبملا

 ظ ا يثاب نب نب هكيراني اسس نإاوطغ ضحاصلا باتل فينا ا

 ا 8. 0 منع عاخانيا خفلالع بم بحيس ١ع مذ سا نينا (مصاصتمسا |
 عيا قياما كيف انلا .-

 0 لج فلا ضو امد

 رق كيب هبه 2 دابع ناسا إعرؤلإ هضاهروال باتكنا ىلع عباطلا عنب مااا

ل نا هام تام علا ددلا اذ ئأ ٠ ىلا
 ! , كات 0 أي . اد تاك

 ظ ارا ٠ انخ هيرو د ىصن نع حلصايلا يد لا ىا الا 32 د

 5 1 يا ير حصل لا اهو ةريرهن نا نعاعدملا بانك ف بلغدع هانم عنملاو يلا نم
 اال ىلإ ين ل تاركا هه ع م 2

 ل
 . ايلا ّى دو يلا ودح يملا يعمل اوشه ن 7 ل

 امون نإ 2 مخ .ش
 ا اب 9 1 0 - ا ظ

 8 وم باشا ال م

 فض 3 ! ظ م1 2 م 0 0 7 0 1

 رح

90 

ْ 8 1 
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 / 1 ٠
 لد

 اس ظ اللوزي وس نعنل نوضو حو وكم بلا لامع الل با لبا بانك يف ناجحا 1 ||
 وتاباويها نذلا ننققانملا

 ابويا نيذلا نيفادا نرد انونعولا اهب اني ةزلا ههنا :يا وهف زيوس نو
 ماج د هولا يازعلاةيا هو ىح ثيددحل ارنا لات كى بقا ف / ١ >الاو:يدلصلا و ةدشلاو ةدّملا 37 فخ سايعبج نم عمس ناّمع ناك د سكان 1 ياا يصل» 4 قغتلا لاعابطز ٍس ددارم كوع 7 كين نم يني 53 ١لأ5 سارع ىلا نع سدا جال 0 ا بانادن ياس | 00 اني دلل هايد ضرتدا نص ودم راث الاودج 6 مفرط تن 0 ١ ذهنه ارك مزخر ىبيام برس نم نورشكنال ان وياضتر هلو - ١ 0 ' ١

 ا ١ داقعهر نصتيال| ىف دل ويلااىاوادإ د هل دحا ١ ههليسا ادا 594م , يرعب انّيو قنيلع مز هدانا اق كشر 7-5 هلل ايجابي ضصولا ىا هلل حك اذمدا هي دش أي فش اك ظ
 ب 00 نذدلا ند يلو ها كوم ودلد 2 . |. + يم :وفربلا هناي ,ئصو فرعا امام ياس ل نرش 5 ١ وه بلال وس ودل لذ دي هربع مدل مارح اهل 2 3 عمر 0 سم حلا لا اذ ع ونرتان لد ل ولو ةيحولال يف كل هوان ين كر ل اننامر ةكسصتإ 2“ لجانم يلا مس ول يا وادا هذول يذلا وطيب داو

 ع ولا وأ ناسنالات ايا 04 ةندالع يارأسالا خه هرخو هسار ىلع": 00 4
1 ' 

 0 هرم و هيا وبإ نم هيلع هددها عاب مهإذو سل جيرفلد سدالا ' 0 :
 راسا رو بال ناباذ لح دعولا اجا ناذا ّمتسلا ف ررثبرحلا د نمل ' وع و (زاو هماولا تالزعرخاىا نيركلاب كك ثدحلا نا ياك وه دن 07 نري نواياهم دحاح ي١ ىنخلا ةدارارابتعإب ثول ةيا سئربحاا ثا دلل كاي كلو 0 ؛لئانملا ةمالع ا ديا ام نب ىس١ نع ند >ّىن دما ئماديالولسو 0 : ”ىلم همام كا و م :ويجلاب درت لع ىقفبملا 9 ظ حدا ل يام مدع ”مهدزولا ن دع نم يلف ىك ىكيتت اذو درظن :صاخخ ابا هتع ع0 اضنالي ك_ ربخإ د هدر ولا ذا م عرش ماع هج و هلال داو ديك ملاماّمملا فانوبتبلا لن امج ا ىف مهب عرتخر أشالا ىتخب تافنلا 5 ةرصللاو فعضلا نع / ١



 ! لاكن ءلح دهاشا لاّمذ اى يلعرللا لوعا ن1 هبس و هزس وم كالا نعي اهلا

 0 اولا سصاقأ نأ ترش اره اهئ ناني وه هك ده الالام نول لاتضال ١ ل

 1 نرفع نمي ام ىمن و عرثملا ندلح لع فرقد نات أنيم١دجوا لرمهجلا
 بدال ع الادجاي نات تدارطالا د دادس ا وا فييه اوراذنالاو ا ىلمعلا ٌتافنلا

 : :نلا نيب وأ نيباه يلام هوي منع يلا اىدددلا يعد نب دصللا#ء بابا قو

 يي ننزل كح و جملا و ةجارتسا تددالطملار ا حوش يلعاقأع

 نائما هذه رمش بلم جاي نع نكمل احا اركذلل هيد أتش دولا
 م بيسملا نب ديوس لع ايع ىد لك دل بعاتما حد لتس اولا تاجردلا يي

 ركاب رهن 10 0 لع 3 0

 0 فدرد دحد* ا ناتدؤلا وضد ىترطملا

 هزكمرع د رديشد أرٌشدهلت 3 0 لعن ثلا يف ارم لع يياضخ ناي دصعلا د

 تارعللا عن ناو“ هما اهم كدت ىلا هز يسال لب ةرفبملا هر سوا ةرقبلا لاب انا

 0 نإ مغاربإا عضل ىيكاض طرب رح ايلا نعوذ ىفعبلا د هلتيوفجت ئمايضخا
 1 احل وا[ مدرع ارم فوردملا 3 بواب ىاوكمملا لئسحاو ةلعفا يأكورعملا نأ

 ئجنإ مامات يارخلا و وددس قلاع دحا هوك امركتلاو فلج
 ١ 7 0 يذلا ينيب كمن

 0 دنع تذلاذأ كيد يا وع بط يف يظعي هوعس كرمي
 00 ١ناخ ككيسيف دنع ءيذ اعتز ئسحامت ند 16 يراذوا مد راذ ىندي

 5 بكاقلا نم و كيلا لا اكل وفينا ءرك يذلا يشمل لمانو يب يدلارظفاو همزلاو هلا
 ضصرف

 |( تق هددو يهمل هينتجاو ىلخ ايسو هم ذئصو نس مثدنع ئه تداذا
 ا 3 1

ع درككاو ليذالا فكم همس ام لع كب
 لا يشن بي« منا ودون اغلا ن

 0 دوش يدوس 0و كوسا أنثلا ليوم نوب دم ظفاحلاو دخ- هاسضن نم هفصني نا يح هدادعدحال ناكاذا يفي تحرم
ىن واى هولا دبع نب هجرت دك مرح ع مهلك بح هبل ىلا ةذرعد

 مدد لمفا سن ايو 

 تنالقتاو 0 0 ثرثز ارم نادر نير ام لا لوسلاب كك لانةنسلاو ع
 يسمولا م هللا دبع دمي يياةجو ميديا اذ دياور بلمرخل

 ' 0 ظ ولو 5



 تيشيلا يزن دا ةنزنجركوعذلا لضوع د ديلح يرق لخو كد

 8 مح ار ارمالا وسو د دج دد :ضب ةليلعرظتك ال تبس ثيحو قد ايا

 كدسإت نل] بالحل انب يح 0 ذا يراطا دريدا وعد ياللا ناندا يف لعبا
 ل و 58 منا ايهنال يا ديلا يطلع اس اننااتب وام تيس ديسك

 ارد روم ريغ انو انلطم خريم ابرط بزل و كدشو هللا اه تبوني ى
 ا ىناوملا 5 درج نواب وادم عرج. نع دردا نع يزن دونك 25

 وت وك لاح ةدلصلا تيب وهو رويس عمت داس يي لفن ىفعشل عض 1 باري

 0 مج لي
 ] أجمل ئيهلسملا نإ جيت يلا وكم ةهاع عج اهلا نا ٌممامعملاى ا دياصعلاب ظ

 ١ ايوجداودإ فيعض دانساب ئيزموملا اري ىلع نكرم كولمان يب يا هيلا 1
 ْ اذا ىدلطالا لاح درع هد دنا ىسرخلا همي دارلل رلاو قد ماوس ةوهدلاا:

 عرتصلا مبلول نه ندوتلار بع امل ةباجالا بجد امد تأ 0 وعد ايس
 لآ ما اوه دبا باطلا نب نغ ىانع مبودني اهيا انة ملا دولعدو يذلا رم (ىييأ

 ةريعد مبإملا اوي هب مؤ وب ا دال نول طارقتملا كيف رز وك ا ظ
 الصمد يأ نر هد اذ ارعطم واريد يدب هباوبلطا يادب دي دس ونضداو لع وكمل اعل اس ضو ١

 ...ام يد ةعاننلا يلا نم اهضام ةؤك ةلرآس ةرج رن يظر 2. يري ابنا طغسأو
 ادال تعو دجج انقو ناحدالا دارملاو اهم عزجام ةكرب اهتكرب 2 تاء احالا ياو

 بلودنو ال
 ٌينحرم يح ايطزم لعل اة د كد رخآ فيدحيف أض كالاؤح" ملا و ناهدتلا 0 0

 6 يايتزاارف بالعاب هيدا نع ولسا ى ددزي نع ىف 200

 7 ناجم ادالابو#ا |ولصا يا وم دنيا ىع نعانوك وك اسرع اقوي
 هدأ كابولو مادتي لا لع ظحاحلا ىلوالان راض سسكعو ادا قودت ل

 "طله هكر لب اهل" امرا دحا و بارشلاديسو خا ةادام ل ا .:

 ميال يزوججلا نبا لاو باقل هجرت نيا نع بيلغحلا و مهد نااذكو 10 ا كو /'

 : 0-0 0 يعمل نم ل
 رع نهو هيلع هر لأ ا هاو رثا تجد 3 هانم ندم أماساّنم سلق هد

/ 
 تا

 أ
 أ أ

 0000 ءنلع
 اول

 و



 يي مي لاحت اولا لع ىرلغ لاس رلا عب كا يللا 121 عمج ,كبيلملاو نا سومك»

 "و

 0“ ا هئواارس لة يف :كيلللا تاز اك رار 1لا١يسللا يازين عمل ىنصملا
 , مبقيي' 7” . - : و 3 : - 5 : ل وى 5

 هلم 7 ن يس . ايو وس فضد عيجئا منا ىلا اى قمرع دنععر ران هيرب يارد

 هر كور ؛.*خ رمز سنان نب! نع ىط نكاد ةةدوملا نيس و هد قوَملا "طم ل١ عورلا] دلع

 + _ رب حاسما قف يلا ملعج ةنسلاناورازالا لابسانع ىلخل داوم وة نا
 يي قتلا نع ناطتلا درع ثيددحنم رد مرح فشلا دصتب نيمكلا ز واجد
اّمل دامه ادحا صاحلا ند 39 نب هللا دبع هدج-نع هيدا نع بيش نب ورع

 رال

 انوناحال يف اللاش ا ذِي ىلاقد هللا حر يع ىروهزلا فعن نايا: ارعو
 .. 0 دج اق ىلصينا هل رج نادم وعو دب نلل امو يا يللا ناشد نفس نا ىييلع
 ردح باطلا نير نإ نع دواد ونا يسن ايطلا نعف باطخلا ناكت بوجولل ناكل اب در

 ورب نا جاسم يا دزح بعذاب اولي هاب اسهال هاير
 اينو انالقفاول ثا مها ةطقاولا (وعمب ليوان و هنم لعد اهلك ماع ذعوأ ميم ةدزصدل

 00و بتسيو بط... او احاول ١ [نال اعيش ةنتفلا ناي يالي زا
 ظ | اك لوقف أ ين ند م مثدسائكلا رع ىه لوالار دصلا ق ناك مر اّسعاب بدلا رمالاو

20 
 1 ترتسم عوز نايم يددتلا يدا ين اناحل يطا و م لعق باب فج هود ير
 7 ضصخو مورإلاب لاك ددرعلا يف لاق ةكوم نب تدنن ىبربجملا يف ىسيلاون ةداتتملا ثيدداحالا
 أ سول راني وب٠ ٠2 ةضاضا هب نذوب اكاماكلا ولا يارد ولا هدبع نوي للا ىلا مبهم
 (اطدرض نايفخالو كب نعد هلاما يف اًيتالو نابل متحال "صنم يا بستسج ل ثيحي الا
 أ يب نول دلما د0 ال تحرم [جاذا ررلا 9 بّسو ال ثيح نم ةحريد اجرك هلابج هلا

 أ( | 1

/ 

: : 
6 1 

 ا انماي سلاذالاو4 نع نفد لميا ثيح نم لاذ هنمكل انربرش# ىلإ نعد رس ا وانها نأ مق كيد
 00000 م . انغايشتانأ عتما يادللا ف١ هرك يعط قهصلا يعا لاح ىينموملا ريم ١

 يف ىا ٌقخ اهياسبلتم م دام لعام ع ةمشالولا نا



 ٌةءزض ايم نرجج اى ىلا افتار نذوب كد لولا يد هقع دب كري يا عدياد'

 انوالاز دصلا دعب كن دخاام هع دبلاو انه ام ال د وطن يحض دحاذاوكدحا ا

 كر دا د هنسملا اع يبا ساده تلا لوصا نماصا هل دهبشب لاو كيرلس نع ْ 7 ١

 رمككاب بلا اعجكي نأ هللا ن١ فعض يندد اهيل يفت هدلا ينعر سابع :ىنا نع ا تى

 تاضاهدبعن دب ىلع ؛كمغ هدثس د ةط وس اناطلسرمقسلاو مل لارشولا و تسع ننييس 1

 ىمخمو * ينل |نايحا دع دو فانيءزد ماودلا يلع يأ نه وما د شلل هيلا 'اكدلابفع نموا :

 5 أقيدنلا ينصر الكم نج ىطا ص ني نال ضرالا نادال واوب خذا : رم

 ١ لج باسو تاذالاة: ١ بكباور دبا بأ ,؟ةيموتلل 00

 دولا بهذ ند نمد امال ان دولا نو ١ ااوعوسا ا

 3 00 :٠ اب دي 0 مطصلا ن ياو : أ هيلا بلل

 ا ع قايل! د صمم نارك وأ نب قت نيع شن تند خال اي ةندلنغا لول رع مئامالا ا

 ولع دضرملا :ئخرلا دأهيجاو دجب اولط يا اوهتبا دعا وفم هلو ويعو ىنما نع م هلا ما نمي
 | للا محرك لاك يامذ ضع مل لاك همها ةكراد قف ياللا دنع ةللومل

 ةييس و باسر 'كسفن طبل داب كلغ معس ياايج

 وانس ىسملا ينل 'اداسخالا انهن اكوحام كت ابوح: اد

 ١ اطنخ نيرغ نبا ع دع رادلا ين ةىدرلا ىفا ةيدوملانأنبالا لايم نامعمإاب

 ظ 15 ىسح عج ناسح دنعر خا اوهتبا عقأن نا ئوناولا ضعضل فيعنم
 0 يولا نآس دار اوا ايناع ٌة ورملا و د يتب دايخ يا و

 اندلا ىلإ ئبا اذكو مرا كن دازعالا باتك باق 2 ايكقأ ىمانلا هوجو
 . ويلظايا ؛كدا و نمل ةدوملارهاذن يضونيزبا رهام ظ

 56 ذظةلدالا دا هللا ياي اجلك هبحىلخا ل ةديدشلاويرحملا ٠
 ثنايا داطيزاللردالاو ملا ضلاخ * واذ ندسلا ددااياٌتَش 8

 ر'وزللا وا ئحرلا دبع ىدعاسلا ديش ين نع أدع الك "فانا ىف! رد نبا

 ا يس دديأ شنب زد ودج 5 رخل اياب هدرعاريل نم ديند يشأ لاك

 كم 000 ا ىو هدوم نم هج أنياب
 !آ

5 
 اه

1 5 
 ا د دا يدا

 و 3 4 3 ب 3

 ف < _ - ١ - وير يجلي 2# فن 7 1



 اب

 هةر نبا

 ' 'ه : / درال اك وزد وهن ياك اعلا نادي اما 1

500-31 2-7 
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 ظ ظ م او ركذ لات دارلاو رانا فوجد دجولو
"٠ 

 أ تداوي لاو سانا ديجا يي الذ ناش اجدد برشا
1 

 ) ؛ككدارح ىننتد ىخ أ 011 ب 5
 1 ' ا بمعامل يلا يلع لحن اذ

 1| ازبهز كُنملارش ىدوع يصح ن أد بهازإلا فدلئاخا لع ل نش

 ا 32 0 مو ةقدصيإر كل نأ ةيباك زكام و كس نعر ليدي أن
 ْ ا :٠ , م نحل ىندد دونت لود 'قماددا هيه ل و هللا دبع ناد اج

 ا 0س ا , يدبزرلا دب يرلايااعرلاعاا4 روحا أ اوادد بروج هز هيث 3 ىدسا لا ١ . ميغ كلاي ا نع ل ابوجد مسرع نِخ دي هرللم قد بذو بي رهو جون
 0 ١ : 050 ناد بس ىلع در واناواا وانصلابيتسا يق ادت الا يلع سين نارا

 ظ نهب ةمور اق راظلاباو دولا رح لنا يتم و للا دبع يارا اجرع اهرطةدع نب ظشاعتت ذل

 ١ ا كا 1 ْظ اب لوا نع اهورحون نابدرتلا ىفاهواخ دا
 اا حيردتل يي ولا ينم ط دوغلو بدن وم لةأ هبل ١ ْ :ةسرإ' / يسم سرا لذ يق: نسف خطب منا دنا وا ضع نم ةدود يرش دنس ناحةع املا
 ١ | كفه قبلا يسرد 0 "نع لح نرعشالا نود ىلإ عن يرعهزلا رجل نب ناوفضنع صو
 ١ ل (ضفما فلولا لاي رسل علا د هرج ني .ةريجلا نع ه.داادبع نئربإجوخ دع هقلاةبع
 ١ دراي هووانت ا" مردار وا 0-5 اهلللارواّسراو ا اب دداو درعا للا ود 155
 | يت الزول نس دارلاو دايز 59 هيج : 'ركرنال رَجاَّدلا ةهع درس املهد ر ىلإ ناذ

 ظ ظ 9 دسك يلم ٠ شب |رسإ ئعد هللا دبعا نبر ناجع ح ب اطخلاببارع نبا نزع
 ا

 ١
| 
! 
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 ع دع 5

 --- مس

 نمت ىزلا يل لاح هلالم اهب ىعأ نع اح .ةردرع ىلإ ىدط بجيل ني دنسملا
 اياد رماح زب داورتتم ١ هركذ أهيم هدب عفرعر و
 ءزا ملا ال مرآ يأ ةليعيما "نم نا دنهت | ِض ةنأب ى هنا مس سأمب
 ا لاخلا ّ يصد اذ داص دويل بجاية لا د وجولا ىت
 5 1 ىن وا نجلا زف > هداسل ءبِلَذ ثدصي ناباعت هدانا فلي

 7 وس حس رفا ني 5:7
 قيس انج ض١ بح 7

 وعل بلا رس ايا ل



 ةصححمسل لم دي ب عيبسيبعبمع ل ك0

لاب كاي يذلا يا دي دغشلاب ىلا نباتا نشك دي هنال هضح يلا موب
 ينأى صتو

 ىلاوب ىدللا ايئمايْش اس طيزحاب دي
 أام ضلانج يذل ياجدرها هر ىلا

0 

 وربلا نم هب ىد نلاوعرشا م وا مسهل
ها عزنا هر مزع لدعند ي ومس

 بن يد

رولإ ىتتلا يسكسن اورغ هي وار فحصل يعض وعن وو يه رب. مل
 يا ن

5 ولاّ صحا د يد ترحب تايطلا 4 ب
0 

ير نبا نع حدد ديحلا :ىدلا هزيج كتوم ىلا
 69د الس رمىدزد باطلا ن

و ئعذاد ىدصىا ئه ١ لكم يا نم هدللا يت ىلع يا هيب ١يصخنا دنسملا ىلع
 داّمنا

م نع عراب وق يف ما مداعيرأ دعت درا يارك تايجر , تشن ب
 لاجرلا ىخذجا لمجوبا ذاع

حدد دللا :بلخل موصحو اسلاو يانا نكو ا ا
 / هيدسلا يا دب دس ابرز الا هفلايلا م

 9 1 0 0 مو م يام لادقلاو مايد يا

 دج هم[ سى دكه صسفسم

 سال نلمح ع يسيء 7 0 ا تالا تعمم

 نيدتسار كيو دبع عجْؤيمحلأب دامعلا ضحااضادججا| هاورو هش اعْنع 2 0 /

ا نع ةدئبل لوالابرحالا نك دبأع هما 3 نضال َُى 1 2
 زج بوي ةيشن هأنؤن ناك هلللا ىلا ضلكتا

لاعو رئاربالا سالك سابا نب عن لعن 8 لاقو وق موصن 14
 ا بايت نا نونا لاق اكراخلا رمأ ة

د (!بن م يااينالا 0 ماا كنزا ملأ
 . هع يناهلار كتم اووهدر ابج عج عدوك يا نيزابجلا لمع لع

 يواجه سانلا فب اضيف خبال يو ةفيام نعرف ان الور تكن الإ
 ياي حلال ويا باد محافل عن ماض اننا بادتدم رعب ل

 يف منسم نيد نب ساعورق هب ررمال هلأ ذم عد تر ليت مهند :بدمعم عدني ,نافنوكي نا تسدوعر وب |
 حالا نمد الحرس أم ايحا مالسالا د ف بلاطو يا ةيلصابجلاةنس مول نا نافل كهرب ايل. بر |
 موليسالاوبد اكلاومالا اان يع 0

ه ارا يأ مد بنة الا نم دي هنشل|ب بلطمو
 ' 5ارئاثلتم ؛رمآ ' > ه

صي يا ةمح هدأ اينرهيل |ىلطظ ن وكي ناب ئحريفد است اواؤجر يب كلبا لاش دلل
 يي" ههد ب

 نيد مي هللا صخ دو ىلعامنول بصلا حد نأ يرطيابدحو ريتا 20

ارحاو مرا هن كو داب ١1 نم |ىبق دب ددزب امره دلا
 1 اذ وف ةعدب ث

 ', يقومان اولا مجرؤعول و ىمابع ن» ئع مومخم هلب ىَت نو :يلصأ جل ارما نع ظ _
 ويس ماسر "0 تأ ضب انيتساح ري ولطانوا ا

 5 رب ملزبوا عمسأ ىا كب ازعضت ٠ نون اد نزرغس و 1
 | 00 7م فاح د ةكربوا موب يا مياضشب ولو دم يلع نؤناشن نورمتت

5 7 7 
١: 

"5 3 3 1 
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 نا يا |ننطلس ْ

 ْهرلباه لعجا يل دي دئتخ ضباجأهواححا اصد ذا وادكوت ابدد دجلسملا

 7 . 00 : فا قيدللا يعد سابع نع نسرلا ب هزااك ىبب يلا دجاسملا نود ندملاب ييكداع ةنيزلان ال ىطمل هقرتس مداجلاصملا و”نيدمحمج

 | | لموااولبا# دوا ةوكالا دو يذ.هّرلا هنسحوادردلا يبا نع بخ داسهجلا يف
 ٠ علنا نهاناطاس ىد ٍلاوا يف“ سفنب هج اح غالبا نطيل يا عسا ةحاح

 ١ غالبا ميطتسم ال نم ةجاح لبي اه ذانشا ىلعرأ داو هدا ذأ

 ١ : ّْ بووعملا رجلا طرطنا لع وها حد أعرما هيد رد يلاح هللا ثَبَح دب ود دوا ةرسد

 ُ | زجا ريب ير وج زجاعلا انه ةجاح درا ىف (رهكرح ا هدد "يملا موب عاب نم ىلع
 1 / ١ وبا ثرييال انف ميدو هنع ياش هللا نمد !دردملا ىلإ نع لا ون! اذكو طائاذو

٠ 
/ 

 ا /

 كي ىلإ ىنا نع هسا هيع ىهئلا تنم زلا سدد كه دركت فريسلاذ كيا نان
 دولاب وكييادماونبا وأبدت اي وك راسم لبا هريغدبش ذ هش صملازمر

 - م

 يو ل

 ع ري ري جو 1

 هيند اصب نان ان لاكن مدن ىب ىلا هزيم ةسسانكأا غلاب ةهّيلا اوجرخاودجاسملا *وببرييس تيجي”: هسسس سس ةسس سس ست
 ا همسك هرعس :نيللا يف تبدل فاتن دل ىيد هيلع بي :هزت ع ىجلابىغعبلا دييشو

 | كلا 0 0 7 3 3 5 7 ,

 ' ةنكيه ماشا رست اباجنم ريكتلا و ملفحتملا ىلع لادملاريكشلا ريفي اكان 'دارهرطسع دوهسملا
 | ناذا ارعملا لا نول زعااض أيا نيعنار وخلا ر ين اوم لد ملا مزح د اهل ادم اردع هلذ

 1 | افملاوكو 7 0 0 دناممسك نع: ا 0

 "هج ع هلل و رتل نحل هنا ر حض ةجحدزأدج نم نريد لطب | يظن وأ منكي نل نجد توين
 0000 يف مكلا رف اصّرح ىلإ نع هد انما باتك ف يس دتتملا اييضلا و بط ,ل علم قلذ نم دهل
 يذلا انالا حرتملا دجب ١ نإ انسحراصح دضتع !هنكل ةلاوججم دانسا ي دهر دبيح
 اظذحاهناذ يني [ريبلاب سك بس لو أب دد برتملا دنع كيخنع هند بارت
 يدب شب وبا يم ةراالولا وع هزل وام اريك نع دحباو ةرللا ناو ةمردجل
 كلما ضنا'نع هأور داكن دححلا ديدص ىنانع أ دعا نع هيدي دخلا ليان

 تملا دا يا يس كلو ةكذ مطاأدنلل روش مالا نااطهرعو فذه ويلا
 ْ ١ يعامل ىباهترأ نال ةيداج تنم ضقت الو لذاع الملا اينب لش نا يمس
 ديباس ىبإ رب رهد ينإ نخال> اليحاا و ىلا هنيلا وع داي ةزكاجبإلا :هنحسلا ميلا وع دي
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 ؛؟يجاحدسإب ىاؤر (موكيا هك درع ذا للا عروض ومار زب نهض وهو اهم يد رجلا
 | ولظالع كيج ا ا وطباهدحا ل واح ةكنا لاحلاو يأ بلطت كدا و توكل هبحذ ىلع

 يف وأ نم ىزررلا نم الدب ل مدأ: ن١ ههكرلا تورش هيعرشلا> ودحل ةزرابجو
 , ينهت اذا مدا نبا منا صرس لارسال الب عشت ينك الو يشد أه ىعرلا ةبعانتلا 5
 . لازجوا '؟كسح ىف 1نالاد مالدلا نم اناس يا قاعم كك لاخلا و حأبصلا ف ثنخد

 كم نيد اكيعذم ل يض ب دا «ؤسننا يسف مكب هير قدام ٠
 توردإلاو كيلا ىلانلا ايندلا عمد كه وين كك اذك دب مدا ةكموب © وذ كدا
 اكد ع ”ةقملبل | سلا ظعاولاو ةيد ىببلا , امم اوجد ذ وزب الا باهذ د

 اص وحلا مهم ملا تا نب) بلك هيدد بالا نيرتت نإ: نع الا يف بيلا
 | حكرالا يال ردد ٠ دوم وة وشه دهر بورصا بجيل هت دياب

 روس الا يبا وش نا نع د ككطم ب ىنيا عاد ثائ حماحر لا يوذ كرون لل دي
 0 ١ناجحرس نسأبع نبل نعو ىرعلا لح ون نب دع نإ نا ويف لل
 )ببا ناس دار هانا ايي ىلإ هاذر دزتم سلا نييك ىلإ يتلا ىرططس الا وكاد نا نعد

 2 : يتفرع اليس ا ورح |ييلا ىف ليبملا املا هن ىليدلا لاك براس لو هموزلا دب ةنافلا 104 :
 ' هجارحاوب) كلاب عضو هزيل مزيهز أد نه بريم يف ميتا يلع ا

 نر | منح كت ؟تدلا جر و ةرتررح ينإ نع ىسع بامجحالا:ةىر اضم رح داريا يل
 ناطشملا هنمر اللا راندا عود دصالا نن اتداريدا قيَتع وا هلل دبع ركإ
 اهررتعان يك :نللا ف ياذا تيلادنعل يكن يالزبل لهل تاتش

 يبن اهلا ئوججا نس لا يأ نزح الاد نيل د١ نغانيدلا يار دنع هيلعاؤن

 رمل لاجر هاجر و نيس وملار يد ١ ىلع نع ميك ه بهانللا يبت محاله عروس 0
 < ايف يب دقلا ايضلاو ع ورع وا ملأ دبع يب بهو يأ يسللا ”ئيختفل نعد
 || فيدض ميدو دللادبع نيرناجزع ىط كلم نب ىن١ ع اهال ةراتنغا بانك
 أ تو نيبدصلا يبي اضيا فيعض ومها لاق اى ءيدد يددنحلا ديعس'ينإ نعد



 ا نإ هنعلا يف يد ضيا سارلا ننرمبلا و وسلا لزب ئيم ور انلا
 رصبللاو سلا لوك اير دملا فايق مه وا نسجل نثر صبللاو موسما ةلؤل ئيسملا نه
 ا اا عارك ريع هل نديم امل وكاهسدلايف امل رد دافلاوم

 دجئع اد د ربع مل يد هللا دمع مهنا نع تش هن نو ريتا
 ةراع لامد يلعيسالا يف وبادبع ئزرعوب! لاقل لس نه يو ن'ازجلا بطن

 ىبض را ناو او ءمك د سابع نأ نعؤ> فوحضص رع ةرثد هلا ىنا 0
 م دا لائاضيا ينارطلا هاورو هدنادبع نهرب اجيع طخ ها ولوج

 ١ ناّيشءلاجر و

 الك عن رج 5 يكن انا ضرال ا لهاربح مياورإب ىف نس اننا مين دصلا ويونا

 ةمانآتها 0 دارملاو أيسلا لا ىسآنلا يفواوه دي نس انلاريح نكت

 ورح 3 ىلاسالا ؟ول الا "نب بدهو نبا لائيدو عولالا نب ورع نب لسن نع دع بط
 يذلا نيب 5ك يار انلايف يش وهو ىجاصرمب ول ليد الا ريوس ىعضت فيتض

 باب كن ياةنح نجح او دس اننرخ أهيم أ|,ميحورحق هيلا ايوا يذلا ابك

 اراهظاو هن ايركت ب يلة نجريع ىراهدلا ئكادل"ا ريص يونا رجيسملا يريدص
 رعد دل تا اورد ىنابعنإا د م «نيلكاذنأب ماملا همح والملا ئيبه زمول

 ميلا عدلا يف ضعبل وفق هب عصس انو ىروستس ون ىامنهأنا نإ ديزل

 جالك ىناح صإللاو يه ب رملا ين وه يا ًنرخالا واسد نف يغا 0 ههرحلاو
 م ا يباح هللا يقهر شماغ عند بضمان

 اه! ناّوعد نخل يف ثددانهإرع دةنشا يف اي دصلاوك وبا ةلادجب درع ب

 يس :رجللا يف ىووملا هدللا دبع نب ّىلط و نيلا يف بلاط ينإ ئب لعد هنمبإ يف نانع
 5 نحاول 0 هدلا ص قطصملا ير اوح ماوعلا ب وربؤلاد دخل موي
 دوس هيلو يرحل فوعدبع ب فوهنب نقلا دبعد علل موجامخ ةنخلا

 يدساادبن وما نبا ديوس 3ةنتلاف يرحرلا بيها نب ةكلم اندم نأ
 دوش نيرماعة ديبعولا دع ىحا حدر نيل والا "ىيد اسنا نم وهذ :نبخلا يف

 ههاّرضع ناب دكا قربك نلت *ه الا هرج نيد حاربللا نب هلم
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 ١ د دحلان ال رحاد ريغ قاضيا مح ل ءريسب يباني لذ سمارت ردنوسرو ظ

 تاي نيا ىب دير نري ديعس نع زا يف يب دا يضل د مديازلا يني 1
 مع ئبا ثراىبا'ىب. ةرنولا مىماو ناهس وبا يرحل ضوع نب نزلا دبع نع 00

 ظ ايضسويإ امش ىا”نيللا ايحاناٌّيند ديس زئءاصرلاى هوخاو ءهبرعمللاييصيبلا

 ةورعنع تدانلا قف تابط ف نوسن'نبا ىينملاكزحا اذ دب ترحاش لا ام ركلا

 وباظفلب لوصوم وكىلا ءاور و هلسرم هرئهنلا يملا هشه ويزن نب ةليهلا من
 - مهد ”نياط نعل الض١ بحمل! اهوا وك اج كان قهر ثراجلا ب ناينسس
 ظ هريشا ا لح عصا يلض 15 برك ب دكر دك د 3 د

 دالاوملاو ةبراجل دودج ل ىلا! ويباجا مئاذ خيل ال ود أد عرس واهيل
 هطلعتسلا اي ناييالا زب نا ىلا ةراس ا ئيدص 0 ا ْه

 ةرشللاي نع ضوع فلالاخ نب يانا بدلا يف مولا يأ لا نذل ىلع ةحارلا 5

 بس ل يف 00 5 ةبشلا|رئع ضوع ل كاوا فنمحل ةندابي رو ريكو

 ”ى هزم قولا ةبضوموس دراطح درعا“ ومد نداوم ىلا يوخلاو ناييالا

 2 رت قاجينانا د تاءيحد 5 اعودرد هنع لادن هنلا ضرارب ري ىف نع

 2 رمادا نيب هرا> عدي دقملا هوان ىجلاب| جور ش عدت وذ زو فنك
 أ تمبح نكسم اذ نب ارَحوزنا سداد وساو به عم هب نوعاطلاو

يف نوعاطلا تلسراو ابل اعيش ال وج وك وينملا نم دكا
 +. طين ن وك مانما 

 ”هباجالا نما يه ةدابوس نوع اطنخ اذيشتك وانى 6 ءاشدا دانا
 ان يعاطلا لع ل داوجخ اراتحا فاد حالنا لع بارلع يازجر و طورت ملت رو

 اب. رك 70 "ير 0 دق
 ١ ٠ ئاد عا مهاتب أديم تيد نحت ١ |ىلقنخ هداااع درش هني دملاب ازداد
 هل يميلع للا بلا يل وم ظعك نمل اللب يدع ينإ نع نايف دعس

 ' ةيابكا“ةباجالا دما ؛كءارط ىل لامخ ايربج فانا تاق لاجرو ةبييع ٠
 | ضم لالا لع بصح هلل اشد هنللاب كولا هلوكلاح تام اوه ناشلاىا

 رارللاو نالا لذ حر 5 0 ررلا قعرمتشلا دايشم هللاب اكرم ريع ا تاه

 أد دعم



 عويس ب اك ين

0 

 كبح ع م املا ؛ركذاو ٠

 الجاي يلح ر املالحد ناو اهل وحد هنيجاع 3 :نجلاؤح د :راطما ياجمال ام دصم اي , " 0 ص ٠ و
 ”رلّم ارا ره 226 ناواور ديرو لاك فر ناو اهرس ناذ اهلج يارس نأ 0
 همن هزل مارت »لا درت مث لاح يفد ناو يره ناو تلك متل لا يفز ة رس نأ

 اننلابر اان دلل دا قات هدلاما ىلا نال كني دلع ريابكلا نع رمش ةريخا برس 0 0ر06 ا د 5 ناو ملوي هدكا معا ريق ا كن ذ ةسبسددم عم ل وحدلا ناش |,ظعسسم وا تابهتنسالا
 . هين > نع ىلا ملا ىعر ير افغلار ذل نع بحن ت مجالا ةكرملاب و لو دلل
 اك ويا اوم باد نم هدا يل اة ناب يرسم ابرجج نانا معالا لع ةدانجلا

- 
 ١ يحد ردا زتالا نع نب زجل" دحاب اهلا هرك ذيوم وهل ويسر اكل دهم ولاّ هنلاب ١

 دد لح هربا كى كتراو فرس لا وذ ناؤلاد يرش نا وينر ناو تلّطف ةندخا

 اب لاني دج ىب نأ ضبا هرع بابلا يف 3همع قاعد هيلا ىعذ يرانهلار ذ نإ
 .الايس يب ديدنشلاب اجا هيبلتلاب 'كتوص اود ار يادي دفا اباجاخت أ درع

 0 ةرث نبا هرم امش |منح واح ,ىساب حرص ريشا لافت اطربج انا ىبجكلا ” ' يت رو دال نا بياسنا نع ين|رطلاو يسقلل |بنعلا د اهريشاب#كولا امد ظ

 دب اركمعاطلاو وزل 3”باجا دعب دباجا يل كيل يللا لون يا هنيبلتلابا جات
 ةيبتل اب تنوعا ذر ئسيد يعن ١ةلوججلا و ةادهيلا دبل رب اجاب مدؤل
 اذذو باظحلا رع نع هلاملا ف رابجلا دبع نم اقلاؤجولا ياككلشاي

 نيا زخم لسوريا ةياابركي مداوقلا نادم دحو م ناله لوط ويل هب ضرع نش مو ؟دارمانا هوما ندد هيلع نيطع دوم د 04 ىلإ عارد "نا بدنرما يفقد هللا نع يفرم اهلج فانا هلع شارل
 ,ىيسذ

 دددأ نا يف لاذ الروبج فانا يددزملا .ىضو مع ضلاعدسا يش رايز حلا
 نى 2 اراوش اون اذ هيسيمماد ا حا | يسفر نا ةكباىعارسأت لا اكرماي
 نا 8 ١ انذاطربج ان فجل دذأ نيب ديزز نع تبح د مح نأم العد موالعا

 هينّسسلا ار ةدارزب بنطا ول ل ويد هيبرملا الجم ؟كيلاو يتلا ئسحل قرود ”

 .يزاضدالا دءللح ب بيزا نوع جلا يق مدار ىح



 . ال أحيل ىلع يا ةةركذ تمر نكاد |.يئسالا ةّرغ نادك ىر در انسعالا ل 6 يلع

 ال وه ٌثركدالا ولكتملا لوهج رك ا ولاع فن يبا ولاعاددلا تلك تدر ةيذيكو
 هي ادرج عالق يد وم ثاماقم دمى ورعد .طاوم قدا ةداعو ربك يأ ىدم طاخلا

 هد يو رطل هذه اورد يدا ديعس ين مهران باك يسد
  هلساكرجم فاملاب ناد رفحاىم ابدرسكت عنبر مح ّى طربج أنا ىلا ءنسحو

 بج فلا زك ذو ”نسحلا هيه كلّنب ل اك ينعي ماظعلا ول كلازدلا لزملا يادب ٠

 هنع ياك هيلا نعد دوعس بائع ذارعالا باك يف اذه كتم تايه لع دام نكد
 عد هيهاب يبرر ةكرأضعا كل يا تاض عادلا لافش زيوبجو انا معنصو

 الغ بو رعلس ل لت بذد لع هب هين داحرعتم لوصاق الاوحد ايا ككرل ظ
 / ٍىفاذا عارب عوفصت الو كسل صلاه ذم نا .ىمننا نع يل همذ ره . لا

 '.ةؤ لوتنجل نبلاب يطع اهم تالاف هين نيلي ن1 نو <تمرمكد دج ؤيرجج 0
 'هرجالحا نم لجر د دهأج نع مضاولا داز عاجلا ف وجر نييبرا ةردك يا

 يب.املا ىندملا ييرهرلا ىلس ند انا وص نع د قم > ىدكس ندإ مدام هود عدي

 فاح د ااه لوا يف ادرج انا ةريره لإ نع هريغو يخوي! هدساو اسم
 ل اند الاو دن ورعملار اك خدلا أةءزلا و ىصل ايكنح لا نيناعت لوعجلل حوا أنني

 قرع دحا ميا يبا 'ونمولا غزح الخ راسن ادع ربكتب قمل د عوشملا
 اك دالا نه حرملا مب ىلي يذلار ار هل 'ىاب سر ىنجد هجرع اويل عضنذ ءاملانف
 | ماس نعلم سا ىلإ نب ْت راد اذكو كاطق محسوس ولأ عئدل 4 دشيذ

 دن راح ديز هيدا ئع هيحانناد ماس و هييلعدذلا لص مطصملا بح نر ننإ
 1 ل ١,595 ىل انا (ك وردم ) قيدض ردو ١ لص وطبصملا له لك
 ١ رمسناو ردو ف نلخ دوا |ىهنع جا لاعأ كيف نرحنل جا يلارعا تاهت امعا

 ظ د 21ب وج وب ةريلا ب وجو طوس هانودوا هند اهّلكد ز وو منا يفعب
 / الاعالالها ضارشأ و اييدلا بارتحل نا ىّملا نوب ناأهجل ود وح ءىيتخو
 | | تلك ئصوحو سابع نإ نع بط داعب ماعلا ذرعا ص اخوك ا ىف
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 ةيعدرشم ىف هج ل دئدبب لصا هرخا يف ن ثالث يف ملون ياا نيرحاتلا صج لاذاك
 ف اياةلاص لابدرتس هذا ال ةلوضا "لهجوم يندب مولا فرت وهو حاشا
 )م بحاو ئبزكلاو دي دشنمل اب كريم وه وكنا: كبس ام ىشعروخلاب يل نانخ طرح
 لا راع نيناهو قي وهذ اايبدلا يق دحا نسا د هرعوا ن اع ايد ول

 هضؤاهلوا5 ديراب ادرس ورحت تيم العا هادوت" 0 ض

 1 'ملاذ رز لعام ه نرولل هداوكرد )| ةزامصد و ؛لرغ همضشي ايككلع ين

 ١ هنو هزيع و د5 ديا الاي اري توقد: هال املا فرن نا لع
 يس نعول ىكردبلا قاع ١ ىم اننا نع . ملوش أعد واق اه دانوسا هريغ ىلع ل
 نب لهيس نع بح نذل ف كٌيكلاو باننا 4بانك ف يرارْسما ى ردا ينام
 نيسوملا اممدا لع نعؤح هدلادبع نيرباجنع به يدعاسا جرزدلا نن دوس

 ارح نابر اعلا هد كم يل تاب 01 5 نحصل نيدضوهر

 لوا مب لحدي نا نيب يرجخ ناهد مي د درع كيل ارباب ةلاّسرب يلا ٍضرالعع
 ةعامشلا «قسا ترخان ”عانشلا نين د "لبق ةباجالا" هما نيد ١ ضد يلاكن هقلاؤا

 0 نموم ناد نسال ذوحد دج دز أيذاأي
 ال هنكذ رس - ريال يدار ا نم فاد نمل ءلصاحال ريد ا أمن

 انع مشن (منيزج 6ك ذيل وسر يلا دوني و يالي هلا "كوني
 ا 0 بيسو

 "يعن لافندر زغف فر نس نا لانا ندهرملا نسحو هلع نادي هدلا صر
 نجوا ماو د يلاقد هللا نم لل ىلط اند هذص رشا ”ئاضالا كام اهزف

 بك يضخ دراولا ظنه نك نأم ظنن ياب مط ويصح ديد ىروكو عطنا ياسو

 نوط مر ايتيسد يا انعانمد امها زن يات انكرتساوف هل بجاوالوا ردد هللا
 ياتو" هد دوس انسحب ةدحاو ”نسح تيس ١ هزسلا نال ريل ءأعضا يلا

 بار ماج دوس ةجر دلاو كمفرو "جيش ىا رسب مجترايسرشسع هنعلازا
 انئارخن نأ ةدع ايلا هو الماك از "نيل هملع در وأهْيِح ٌةيلاع

 يأ نع مريع ا د المصل زج ىبلا ص يطيع ةدض لمعلا ىسح



 | اطزمس ندب رم فب يةلاسرب اكس يامال طوس يندم
 اهددلا |ىسلا يون ردح انا وميحلارثئأب يع صخلا يضحلا ن كعلم سكب ملح مقر كت

 ْ ا : هل ال ديلان يي ريرون ايل لالا مليح صرالا دف يرحالا هلجر د
 دلل هيديلع واسف كلي نانا نسحومد ةربرخ ىبإ نع ىط ةيملنامأبشا مب ْ

 لل نيدرول عنمس يلاواغ نم اوهكتدلا وعن 3 لذرثلا نه يسن ند لارن كيلا نعنفر

 اديس | إب دحام ميول نيسحلاو ئمخل نانفزشم طرت ميا ف عرضا هيل
 مم د لرادب صخأد الا ةنيلللها نس ددلا جبس ابا ثان نم يا نحل اددر ناش
 | اى .رإع | ويح مدياذس ةنيلل لها اسست ديس امم ١ص ناد مب اال

 ءابرو وجلال د نب ديا نحزم يرن راسم ىبا همن عاف« بانل نا

 ظ يعاب 0 0 ةريعو ياسلا ضئامنع

 الظن مكًاصتسب د يا رس عج نينا |يندملا رم
 ا سوسو اسمو ديزد ب ىذعي درا خارملاب

 ةرذد سا ١ 4 ان ىامملل ئعلا دانا مدريبعملا

 مانو كج 011 و اهلا افعصل قيشص وهذ

 نس بكرم ديد دشن وكب م١ 00 يار هنبب ان أفف وكل احيا

 دكو رايوكلو ةداتهض ةداحس اداؤ ةلاد ارش يطلق نم خا

 أن دلا ىلإ ىبا حاصلا ورع اوهزآأد ءنيلا ىلا ايادرانلا ىلا تيلاوول ضح ١
 ذب كك ديد ٠ 'وعارهاإك بسه .يداجا» يا تولارث ذب انكي يس رهلا رولا ١

 بر وجو لاذ 2 9-0

 ظ و كري ارتجاحأتي ز لاذ و لسوست و ب يي كك 2 3 3

 0 نحو ,يرع نطق ناب 035 هنعد زها هولا انوذلا يق حيال.

 يان اروع 10 يايات ىسااذا اميل دلا يصيبنا ناكل
 دولا

 2 0 نواس انيباو افطلت خا او ناسح هلاو عريطفتلا ىعتسس
 يباب زظلاو بلا نيل نمل 1 1 انا اكان .ركيتجاخ كر نر و 'بلط سيلج م اعلن نم كت امينا كن اوطنم ىئطاد ٠

 كا ربع

 ا

1 3 

0 
١ 

١ 0 



 د 2 ! ِ )1 دا زل 1

 هذ يلولا وم ىلا كل وجر جه داي دما إرم لع(
 دين يول هر يئاثينأ لاوبا يف الل بيل قدري نيرما/ درتي
 هيلا عدا خب ىشا نع ىساع نول, يبس لها نال اهينت و اييمعنت ياةاكرلا
 ,صخي نناءص ةنبزخ يهارنإ هناا دك مص قارحلا اظحأ جلا لاو أك رنسو هنع
 يف ركاو ايطاش ارنا لد و " ءليِزخ دنع ايلشلا ةمارث مشت ةماركب
 هرداعجأ ةجرد سا ارسل ةبفد اذا نوع ينته |بيج

 ل درنوال يئظع يلج قلع و يف عيا فرعدالاث مك ظ

 فا نكو بص|رهيلت ند دد اذ ىنثل ياود ىبج ازد اوت عيهاولا
 تدير ١ ايدنا 5اذك قيوببلا ىعأ يعض ”هربب ريح ىنانع ثعبإلا بان

 ١ م 1 ءرالو ماش رضا ل دوح ورلد ايات افا ةلدوح لوةىصاولب ثلا
 ب 10 م وم دع رم و نري امك يح دا ةرئاسم اهلا نم يبا

 اين اوبس يغرحاذا نه ون وصو نضر ريسا يا ادجا ينصح» اننا هيحاصا سب

 تنس مدرقلا ٠ وتلا يسن علام صخب ىبش هير وا طوس ون ةرونلا نب ناكازن الاانا كلوا

 ١ محي ىسح ادويشا محا 5 وسلا تار اود

 1 نم ا فا كا اهدا نا داس ند ىفيس من :ز ناذ يما ذ :ند رمد نأ كلا نه دارملا

 وق واببس عورلا .ىكخلا لان هللا هاطعا دوادل ,ىسح دبع مكجلا ناقل را ند

 ا 0 تبع هيجي 0 5١و 0

 ينال عا خص ههلع هنذا لص يصير ذولا يشف باتعك لانو 7 0

 اعنا ١ نع ارسلك بط ٌةاورلا نم احضعنا تا نب اخددا يف اويفيع 7 5

 ا ظ 0 ؟ي دن ابد دانك ا نوي ارطلا نافع فضا قيعضأ يلاعت مللا صر ه3 3
 ا ١ ظ ايويجاراد ناو هريع ةراطيسلا [ نايا ذروش ىف صا يطببالا عال اركدلادلا

 ١

- 
 + م
 نهد لوحوا 'ىلك سةدوبل دك | مشع نب ل (كيد ناطيع 11 , رمد )١ ضربا كيد" 9و
 , رن وبال جن رجم دارللا و نبيل نهىارحامسال و اب ا طاش 8
 رادلا ككل وح يلا . منا زان: عجرمعم كلويؤ دلل ل درك ١يف 2 34
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 ىسحوج و هنيع يف اكن هللا ينحر ال١ بيصخلا' 1اس ويلا هلو نلرو ةكرسلاو 0

 اناتهيإلا يا مرهم ا داضلا ن وكنب ضل امانولط يندد | مرظا يس رم كلا يتب لصاص درو ظ ظ ّْ

 كرايطلاماهعإابرماب
 رود حجب نان 1

 قعد ايعذرمش مجانا 0-6 ْ

 ا

 يفلا
 00000 2 نب نسا نع ىط ل رافلاو

 ا يح ال روس د 7 ماىخلاة طفل 2 اسست ١
 0 ل كاشي يدك رم نرش“ اطال عا زنا
 ف يداربشلا ةيص وصحي أ ذ إف خالو ري د داو يكايبص ون فبل مس
 | ميك فدطو سابع نإ نع مهلعرد يركشيلا تزن يل طن ككاو ل نرررب بانو منهل اهبع نع

 يدرب يعزلا لان اًوعو رام نب نا نع نع ن اع ٌثد دحب دع هريعو

 ران |ربل دحاو اذ هايشسلا اكرم غن ءاداقلراواايشاد هن تام وصوملا نب

 ف :عنم هذا ديكو امجاتن ةعرمل اء درحيا الكرد انو اك 50
 دو نيمرم ماعلا

 5 الا ديح وأديب ىنميم ةكذ عمو ياه هدد نام هزم وك وبرو ئدي ظ00 ناف هاللون
 در 0 1 يفور وللا ردا ثح١ بلاط ينإتنم درصوايخأَد ئئاه دا نع طخ ىصالق اجرب

 | اوم ايدك لهدا دب كابل |اقو كمل

 ظ ا دايادلاد لاذ ضْفنر ردح نس لع أن

 ظ تلو م لال ونخ يع صاطت :كحر اجلا يلع حلطت اكديلا وأذو 2

 لا

 حاجنم هدانسا

 كرب ا :

 ا 0 د قر و ند قي قاع يلا دوعنمو باطلا ىلع ب نيستا ل اهندل

 1 لل 8

 : كا ارش يورلا ندرئيشت يي انناوجب 0 عاام اهب عل

 اذلا ىسإ الزيد مره داز ل ناذ ايزل هركا

 : سائلا مون نم هد ثددي ام يد دحلا عمن لاك ولاعا مل وسر و هدنا اولا ١ رمكفلا ير

< 0 00 

 نع ”يدارخ هتسرخل ركذ نع يالا قدصقلا و ال وهسملا

 4 رااولما ن وكسنم حضن هاير ءانسأو اانا
122561666161011 : 

0# 
 5 ا

 تحوي

 ض0 7



 ,بلعرمعر) ”ددخارنب يذلا يارجافلاركذزع ههنا كيد دلاركتد وصو دورا بدر ٠

 ٠' ا 000 ل ”
 كيج. تك ىف | ونعمل دَتَلا صر باطخلا نيرغ نسا نعرد طخ بعر انلا 5 دبع مهو الذ '
 بلان. نب سطع, ننال كياملاوجانلا ركذ نع نوجرحتن ١١م أههتسدلا ةزط م نوعا يبا ا 0 1 ١  " 0 4 1لك ١ فلا امه نالح ٠
 لأفو بهن ىئ. هلخناذرك يأ ه درت ادن ااه واسل و حراسلا ىف هبككرا|ىب لابد ربعلا هنسضد نلعملا '

 لو ٠ ركذاد سانلا نيب ىكتسلا ىلع ملدا هرب يل رطل سسانلا ني كة
 0 اها فن ا هرك ذيل هر وز ذجين هلادح | ودرعي ناارجال يا سسانما هفرعي ظقف هين

 1 ّغ -_ 83 ١ مهن كلنا نير لاهو ةريره يفإ نع شا نب الاد قار جازم بانك ىف طختئيصملا بار وداماب

 ا
6 

 يضف ٠ ٍ : ص 7 ظ اب هركذ نع نوج ريما يا سائلا مرطرجن يه 6تدسم نلوم اهادعتبد د اورق
 ١ ذر يلا نه هيساى.رججانملا ارك ذا يراكنا ايهسالاو ارالذب م الا مرحي البا هين

 ١ هيت لسم هب رشي اليم ءسجاولا نيشملا نم رانا ةرك د سيلا هر ذر ةلايدلازاسس
 و ةسؤلا لذ باك يف ىتسرولا ركتوبا اين دل نإ ىنا»ن ذوي هل لسرتَشو ا لعن يثدب
 0 رداؤن بانك يف ىئشاذملا يف وصلا يذهؤدلا مك اواو يف هد راولارابخالا يلا

 24 ْ ذ اذويسل لاو 5 |"نئرعم باك اجلاو لوسرلا تين داحا يف لنوصالا

 0 سيل قيل ىنعا لاو ئه حدع مل بارد الا بانك ين يدزييشللاو ,ييعربعا ذه
 13 در اهبل لاش هدجنوع دينا وع مكح ب رعج نع بولا عمال نبا دومين و طخوبشمب

 06 زل ضخرلا وهو ةكرملا ندا وزد "٠ هر اداكأ نم اوطلا ىف يكتم نب زينل تبذل ٠ هس خ6 6 ةا(«ئنا - 5 : 1 1 7 9 06 ١ ١
 ْ 2 59 قالي يدرك رن دحا واو اكاربا مج و فوود ىسانلا نه بج

 |١ ن6 كر ع نع لوا ناذ محد الب درت اب ةدش ومحو مكر ةرم مللاوضرتش ليا
 0 م ا ءامرلبالا دالب مهنه زب نمل وا يد يدا بلسي
 ظ ل 3 رزصلا هرطس ودا يقاركو رط جوجامو ةوجاد معويد مه عدد رشلا الدلو ا تا اكمثوا رملا| لش نم مضارب! "دراج دملاب ار لش اوين منللا نث'عهاطعا ياهي

 بو يب يزل اب ةشيخلا تن ملاس نب نادره فعنضل يعض دوعسم نيا
 يبي هج انك 9 و برأ + ١ ْ م نم تاخيام مشل رم ما ود عزو أ ينادى ورعد ناد سلا نم لج
 1 انوذدملا لالا يا ةبعكلا ردك نرتعسيب ال هناد هلل وهب هيلار املا محرم
 ٠ نب حي تجمير |سوجد وعجل قاس تيسر زوسقملاب يزني وسلا حز نحن يشمح دبعالا

 1 2 9 5 ١6 ١
 1 ١ - هي | 0 7

 0 1200 هن 5
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 فرعي رهام ديزل ريع نع يد !ددح ئكك ىورسلا هئد مام ناك ناو :ضسبلا هج
 دزيعاد ملاكا .ىهعجاعلا نب ورع ىإ هنلا دبع نس قالا ف كدب
  مجردلا دول اهوراشاو هيلا نشليال ىذلا رطملا ؛كةزدملا عض اه دوبص يا ايل
 َ ايباز ياءبوكي ىذلازئلا ىا' أه قول ارأ دّمم أوزسس الحا نم ناشملا يامن اذ راني دلاو

 | بوكريو مداخو يسم و نسلم د برش نام وكن هن ومو هسننمل جاني ىذا لع
 | سجال لالا كلو يأٌوشتا) وضد درك الض بابسا قدحا ياءفتح نه دعا مهودي

 ١ ال نهندد كاد نإ ىننا نعرذ "فانكلا يلع ثحلامب دصقفلا و هيلع يد ايد اكذب ات
 ل وقتما فذحو يلشت يدلل تسلا يف ياا وج هب اع قشحاو ءئحيايناننن ترمي

 / اه تع ىطتشام هدر وم ىلا نف لخشو ءلكدنع ىثتنملا بتل ناب راك ذو ءىشدللا ..

 ٠ لوسري نق لاَ ىدجلا ىصتس» ىلإ دزي نب زلس نب ديزي نع عوتس الا ناش دح ١
 ظ ار ذحا 3 هنحت> ىلا فدا هرك' نو ةدهاج ىلا قرذ ىس نارك اذي دح كرم ثدمم دلل ١

 نما جرخم لوعقدلا قيد نمد (هدضو لت دنس و طقريطا؛ كر يدو'درسع يق
 ةدذسو نائلا عض ره ون امس ويمن ف يولع ئلاخرم و ل اب درا يا
 . ارثمع#ر_رلط نع ىيسلا يضج ,ئسن عز ابطر ىيئسما نب درلا ربط يديب ولا ارم

 الا نت! لام تركك ذة دادو دل دفع
 اييبح هيمؤ بانشثجاو هرها لانش منا

 شاو يلع هدللان اذ ايلا تنك ناو هن

 وع هب ديرشام ىلع ةريبكأ ذك د ةرؤص هكُنم ةرداصلا ةيسما
 ' يدار افدتسا ول *رك رص وا ةهلص ”نسحل ارد نصلاب دير ١ ءضح

 *ضن اون نعرملا نال كة د نينناملا :نيحص يف هتبثملا سلا ياا لاذ.
 . نلت يا نسح َيلخَع ىع اندا فاقلاب قل اخو تايسلا نيهذي تانمملاف
 اج ومفخو محو مح. هلط كنم ارو ةلمادلا يف ةلماجلاب مال رشاد
 نورلا ةردملا ىو مولعلا |ّيبدلا يمل قرم لل ذؤع ا ن احم ازداو ئطلتد
 دأعرم لع لاك و انامزلا يف ك رجيصد دعزللا يف ت مح حجت اواهبلاب
 ٍْ داود نت بهن ت م ضووضد قب ل واخ هنيند ير اتغلار ذ ىبإ نع مك بع

 0 < المدلل كر

 نال

 ظ تنك نا/(هو ناهز يا يان
 عينا دايشر 5 ناك هللا نا دللا١

 | ديل عرج ريخا

 ب 3

٠. 

 نو



 كاسم ساد نوجا ىف هسحو لوالا هاي ىذا هلا ىلا ىنهيبلا راّا دمج ١

 ا) د مدل "ىلا هيل وه يل دراشا ءيجرتم ع نلوم زدكأو كاد نب ىشانع نكران
 ٠ , : 1 : 10007 م
 ١ : يابس مسجل ام عشمعلاول سلا ءئررعام ين نيوملا د انرخصتسس ال نرد

 وح نم هبت دلل نالاوح كون دم بضن هل وا عنهم رمش نا ول واليا وان أك
 ندربام الادب رم عشب نا وو يد أيطسلا بلاط يا ىئسنسملا عو يا انا يف ريبجلا
 يا مهلسلا يف كازا ولك اولد يل ناد توييللل ناءاو ضدرعملا قط 8
 ل ايساواكايادر ورسلاو ينيب ىلطنم ياطسنم ءببلا يجو و هب منْ و هارد

1 
 : لمد اهنا ًَ ٍ

 دل كلو شن ف ناسنال ااه دج ليضع لي نعربكتلا هزيل دربكلا ىلؤعك ةلمعا نهرا ز الكل ابسا ناد ىيبللا عسا يلا هاخرار حا ياراز الا بصنلاب
 لابسولا فارما اما كرأل ذ دمقح ' ذحو هنحزعد مل نا اهيلعب ذهن ةاهواضري ال يا
 اكربعو كبس كوش الجر ول ناش يارد ١ ناد ريس يلع ف | بولطم ادتحيف
 تسلل يا ؛(ج وح سيار اع هم - يلب و كسجي ديس يفلت يارماب دب دذشملاب

 مبيد نمعرداب تا ةريثن إد لبا ل و٠لا و ىسمإ ئ ودب ةكيخ وع نيش نق و هي انت
 ارا ذ 11 ,ىننع نكي ربا يا معد ؤ ىدلخالا راهم نم اذ ذايعه زيدلا نال

 نير تك دحد ارك دبا زد يا ةرجاو هدحو هيلع هيزو : لشد و مترداع ةوسنىاهلاب د

 وصعملا ىبارلا نه ادحا نسم ال ياه دح وللا درس وهيك وعملا هاشملا دعب نيش الو
 ورد اهب يلا نيص و ئشملاو هلغا اب مسم اذ دئرملا و قرشا ام ١ًبهم ناك ناو

 ٍ لابد عدس ىئرباج نع بحادأو وبا يسن ابطلا دمح شخ ْ ١

 نبيا 999 هحدصل ىلع هئسدامل األ ذل لاك تنبأ "يمزح ند و | :بنك ديلولا ل عي يحط يروج يا

 رم ' مب 89 يساأ' * لأ يعد

 (يايص ده عع نلت ل د انف وان 33 ةروبلا توصراوجلاو يم ضن ىا
 ٠ ني ول ١ديازاربفب زخاند الأ يف هبجاولا ذخازو ايش اف دارلاو غلا
 هدلال سراي ةدابع لاي اكّمنع يلع ليك ةدابتسلا موي هب يان اكناذاءاشوا

1 
0 0 ١ 

 261غ عكر طع ناس او لح د

لع داود يف داز ملاك يتمل, ردأالا ضرحملا وب روعلا موي هات
 : اغر مل وتقر ى

 ادوزعم ويم انعرا داخل لوني دا بالا ث ص امرلاو توضأ يدم أزل
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 .. وتجي يذلاو لائردلا حر نعالا هديب ىسنن يذلاو ي)لاذ د كلا ذك "لك خنح
 تنم الج بشن يجر زجل تماصلا ب ةدادع نع بطإدبا نيزننا ىلع لمعدل يحلب
 نك يلع هدا مرحأ جر كلاي مداها قت ئىسح هدانساد ناز
 نأو يضحا اهلا هد مراحل رش ف 32 ديعأ نه يااىد انلادبعا

 1 دامي غيت نه ناك نعت اغا قاطعا يارد

 ىسضنللا بع ندا كو صرحا زك قاسي كتسا سائلا يدنا ف
 0 لساك يا امموم نكت ا 3 ر داجييا اكراجيلا ساو

 ري ناب م السالا لم الاسس كتر يللا نم اكمنغش حام ساند
 ونحن ناد نوأ ع قر زبن :دجاف ةكشفمل دا

0 ٍ 
 بهن دهحزلا يف ّن عما جزا د اهو ركدا وزنه ىو لمح

 هضم وسع ل د جس

 ااا ده تانج ء نا فعي ه همن. قييم زو قةىييحس لق لا قه مم سسم
 دمي تت ج 500 ملت ويحل ل ا -- ب

5-5 1" 

 - عونه هه

  لانةريرع يبنع
 | له رو تانح روها ذل ىلعأي يع جوه او ركل

 ا”رحاص و

 ا >5 ىاب الط نهى ولظملا اعد تح ىااعدلا نم ةرللا لادم :ثوعد

 يلا هللا ناو ىلع دل بجاولا لا يا ءرعح هدا لاسااء اخ ؛ أعدادا

 وصح صدد يعرب نين دحين درو : لدعلا مكأحلا هلال هّيح حا ذنب

 ءنلع هاوز د قيزم واريد ١غ نع ناسح نب عاص مجرب يف طغاشبإم هدابع ضجد

 ثيوبن :ئهن. مح مياهيبا هزه ىف :ىطلا افصل ىىئسلا هلله ساد
 | ن لهوا اه وكر اد طم ايلعر دال يك ىلا م "5 نع أهم اميتيد

 أعم ولو .رع دا ضرع ارعص وهل ول ا نش لاب وكر ا
 | هىلامت روس قداه انو "نادال اك ةلوك انااور نا ع "ا داو يادي

 | الجل قد عئيشالام اهبل دا هبوب نعرجرلا درا واولدذاد 5
 1 000 0 ماك بخ بج يق نيارط ناد
 1مل دالوا ق ّ هننأ اوضاع نصح هدانساو دحوتمل
 ,٠ اورع مارعو يفك اشلا دعو قدعلا رضا عرطو ءبطعلا
 | | اذا أ وا ىعرما 2



 هيج

 أ 1 ١ ناب اوهللا
 ا ظ اورو ٠ ماطأ و تسيح يبل زا ةربي نا نوي اه مكدالاا نيبال دعاو هللا

 ,نابفايقلا موو لفقد ذ زيدل بيلا هن لانا 1

 | آ
 أب
| 
0 
 ا
 ا

| 

 ا

 ا

 ا 1

 ا
 أ

 ا

 ١ هيلا نش .. دانا و اوت ذل نارقملا ىا ءرع طري وه 5١ 0
 ا ديفا هلا ناذ ئدلئدالاو لاجالاأ ىو عمي لأ هلال يأ 0

 ا 1 ندخل | ل ٍء
 ا 0 7 ىسا نع ىلا وعالا ىف 2 عازجلا ىسح ابرؤرأ ذ نع
 مايلاو يؤم دكذلا سسك نكاودللا اأن )الان ناو د ' تكلس أيد مدلل وقد ؟ علعاد

 يل لو بائع اباتعو اود يلع ساما در ذحاو ذد وانيت 1 0
 يف هدل او م ولاه |ل4 نع دح لا ودللا زدوطمطي الاه ما ددللا ١

 اهم بسب لازحالا غر دخلا وادربلع ةافدا لاب نيرا دامع )"دارا صخر يلا
 رحنا أه ين انا أد دحا ىد 0 أ محو يلدا لمنع منايا تكمامد |

 نيصاخلا ني ا ناؤيوضل اللا و! نيرمولا ما دنس لمس نعطخ
 جاوا نأ كد ريا لوم لسرايا عد ازا رهو وخل يللا

 و ياش زام مهن ذو :قضتش د جرب |وهولماش ناب والا نوي مارا 20
 باطخ نرع أى جمر نايف كاسع ىبا اىالوتسا ىعضلاب مْوَصَو ةزارهخ اهرغم
 ب 0 دا 0 يعض هانساو

 راعما ممتلا تدلل اولا يملا تأوي اذد يلع ْ

 ولا انوا نت بوملل 2 اللا داغو ناي 0

 ولدا كايا ك مادا م ًاههدايطورتسو اني كرا ةياعرب
 وندخل و مزلا دابعا رد لاو ديت انجيلا هز ديل ع اوؤعاو ةداعرلاب

  0 4فانك مجالا ىاملهر قايم اّرللا نيخصضلا مدلل انف
 نه ىسا ئع به قدا دارك ذر ءلبا»!يذااروصال يا عيب ا

  2دي رول اب اردو هللا وقنا

 مها ايهاضاو هر رصلاب نب ملا نمأهئيبطرخ مولعلا سيلا ماو يا مع

 نع ايهخ لل ",ناضالاو ناضم د ردينم ودوره د مرت هج
 از و يل طدلصلا م أ ينم مر دراما را يلع



 0 | ٍلانحا وراد البر او قر هد يئس نا وذ رح يا لوي 5 اي

 1 نارعلا يق لاق هد ار مدل او ياا د وحوار جرمان هيك

 -- ---  سسووسوووبوببجمج»77---- ككل
 لا "تخت وحساس ا احا

 5 0 0 0 ظ 3 رلاوا مبدا نالكدو 1كلتددزلث نه دازدا ذا مولا ١
 الع ١ ىلائ و ,ترعن نبل قدبرطلان أ اكد ولو ارد ١ نسي ةكذل
 رع مرونايلوا 1 مكره ١ ذا 00 0 1 :راخجم الها

 م اصو ,ىن يف دز يذلا ري ةنجرللا بأجر 1 ١

 ْ 7 الاب وم | ملارخا عهشلا 3 جيك 40 دول
 ١ اماحرا هبطحلا يف 5 1 86 ئبمتلا ورسكأاب اوليصو هن هللا يي
 2-1 00 0 ماا اسك 04

 00 او ا 6 ةلزملا دك

 ظ ] دنع ةنامح مكرتكا يا دعا ارأذ هللا ون !ةريتكهدحا ويم نكد فبعض ؛دانساو

 ناناذام هلا ىض 3 ةدالولا يأ لمعلا بلط ئه ىظف 00 5 0

 يح وع ينإ نع ربع بجحو الا و هيلع ستتم لادن د١ بلطلا مدع

 ١ عع لاي وا نالالذ لالالا طماع ىلا خالصلاب ن دامي دن دأهتبلاذ
 16 7 ٍي ,نو بس اجامل وايارثعلا يف 6 ئلكلا ا دبعلا هده به احام وا ءناذ لاح

 يعابلا رم ءاها ىلإ نع للحب عبد قشاسوا دامي 19 تناعز نااما مند *"رينلا

 وماء اك الوذللا يأ ارخ كيرلا ابرج ول منع دل يندد

 نابنملا يف الارجل لادا ناد يان اذ أبوجو هع هؤن نقد نأب فاشبا ف

 2و دلا لك بارع دارطا رج ههلاو أك ءنعذ ءلصاو ةددعاو ىف! بازحلا ناس

 س١ لاح باطلا نجع الل نزع بح هذ بلا ثيل (و م د نكرملا هلق |دللاو
 | _داورؤام ١ عازب لحال يا يع ثيدخلا | وما دل تي دحيز لا

 | ياس ربوع ان يقاس عش هن ٍيالا يا جلعأو
 ! أ قارسملا وضل نم لاه لع بذك نش ىلا تس 3 ِس

 أ زي يد رتب وانا هددتم تل ادهم نال زا

 ١ >يس ل١! < درع“ لع ديب يبس



 00 درضو برحلا رف ةريحمل نوكي ناريعس 5 رس نس يا هارد
 لاو مدإلا 0 رخال يف ”هدعلارانلا نع 0 هعمل مه 3 ضاع س ىلسلاةرك ذامو

 لاى مح ن ذاريؤل نيئاعلا بر م لي قدا دتخ الأم دوهقعملا يلا قبط
 ايما رارغأل )ااور دحاىا اي دلا ! قدا ذهرمال اسس نسخ ربز سامع ننا وع 5ئ

 اني ,علطم اور حا نا اسما اًوفلاج لاحّرملا هرم ىلع لاول !كشد ف دداذ 1
 أيل باكير وم نب 7 داوي ملط ىسيلبا نا | يس ب شلاد تايبنجالا

 يا ازهملا مرات بقا ىادن ديسلاب ضاصر ةملغو
 يئأ 'ديسل "يانغ وابديملا ةلاوعال# عجن ؤف نم ىطهوحامو هيلع
 لاجرلاب ىف نيد رد هدباصم ١ ىقش أسللا نم يد انت لا ف هديصد
 معا كان ١و داطصيمل 60 به لا عطا ر وزد ناك ا

 لا ىنض ند نناطينلا دحوم يوح شخ مد؟نيوالاهيلا يناس ني

 هر مي ١١ أن يعص دانس اب امج ذاود 'رع مي
 هلاوعمل اي لا يفرد يس تالطاسدملا, يق رظلا نأذ ىلا ىلع يددملاد دجلا

 | هس يدردعر لد ىلا موب تالطوو هضاصر صيف ب تلثلايف "ل ثروب
 ل ازضلا رس دب ودم ني ءلطلاذ .ديا نب ننس ولار زب ىبسم

 #0 مسارونلاب هيارولا رشم 10

 ةيصضحلا نول اب اهون اسا ي نأ لان تالا ديس 0 هش
 امال نك 5 راح 0 مدا
 دلير لادا راج ب دالايق م د ًاهريع د ىض اور نم ىلا مرح
 ١5 دسك نا لم هر ا ورادحا وادا ردا يبات

 ظ يللاهنذداو ملاح هجوم وف د هان اا دا نم دال لْز الا ىنر دحام نا

 أنف ديس هر ١: ناش ه دوج دمي اضقف ناند 0 دراما ورا قلذ

 00 ةلزسعملا هبال 1 ذد يراصملا ني د ىره نم مكر ش يدلل

 اي سما 22466177 بااوب

 1 كاتس مسج -_--

 تع جل هج حس -2----

 - د حس <

 - اذ 3” يصل ا اللا ااا ااا مس # مو يسع

 ا ير م

 تتسع

 عجم

 هوو

 - نجع 5

 2 يي أ أ! آت

 سنسودوويب بوس سوو ووررروج جب بببسم سس صحسص

 -_- هه 5-3

 10-0 ---غ . دما

 ومس ١ < 2 3 ب ا

 هب بس سسسج 7 59



 ءدلا يصر ةرب ره نا ع.

 اهيل 500 و
وا هكر ايس ةلاطاب رشاعلا يا

 م ( 4 محلزم دادوتس أب

 9 22 يا يم :

 أع نبا نعدع لع وريني دجحا صاع يلا نا! يرايعنلا ل كاي زها
 ىازردالل ئيبل اجلا 'نارمالا يانئنب أحلا ااومدانابح سر ارد نن مها ىوضد

 يف طوؤتيب يذلا طوقن ايعدحا يال: يذلا هيلع نيتع ايلكؤرطلاو ملا
 9 يق طووعتد يذلا طوخ يف انلاو يا ىف اولسملا سس انما ىيرط

 نحلم ل” هلحفلا ءنعلس عمخ 'يعللا هضاوب نع 200007 .هرا للاي > + حرج بكلا نم دع رد امري عنج و اج شن ؟ركيد ث دتعلا وا ليم رمل

 درا كلا 6 ١ امعحلا لوولا هارت للملا دداو 4 ثازّدلا اذ

 لا 4 نيرو ضان درا ولا طباع ا .

 ظ اظداو هز رداموا هر دصوا مطس دوا هءلعا ّىرطلا ةعر ام و د دنا <

 زكا رم لثمد ابل سانلا هيك مدعي ذلا
 هد 11 و محاصملا

 دحا دل لا 11 رانا يجو داوم زل نتج

 ةياقولل ,يد سانلا لظتسي يا ليل انبلاب لطتس لضوأ نغم و ةجاححلا انتل
 كأم عين وا اكولسس (خنرطو وااسنملا ف ىسعسلا عطوم ,لْممَو ىمشل ارحم

 ني! هنود سابع نيادع مح لت > هركيذ منايا ناذوشم نوم عب اماما
 اهدرحدا دج قدرك> وهد مذيل هبايذلا مودحلا هدصاوش نسخ نكل عر

 مداد سول داو 1

 ,صخاني ٠ ظ :١
 نع يلق هدايا جعل ةربخ ةيلأ ننعم يودع لج
 ظ لالا م 0 اجلا بحاصأ وشنان نضل ا زبر ةريرح ىف

 | لمت اني اد ابطا ذأ عيسل ١ فلولا طض ةحويشلا بولا هنا همر
 ١ ىلإ ننرمتج نس ددلا دبع نع ث أبطل ىف دىانس ادع دعاسسلا ىف ةقلابم هراع

 ...اهينمو مهاولدجوا رنلااورخاددع للا قشر طرقملا مركابر رشم ىلاط
 0 هركئلش السادج لملك ىنم بائتالا 0 دطلا ساباجىاةناّدو

 دن هد اذطلل | ىس مد رلا دسد د5 مدان ايؤصن وااو اج ىا يشارك

 مترا نا دارججلا ياطلا اح نب ىدع نع دإذ اذ ددقنملا
 ن

 اويسحاك ءنطل اذا نّسحا يادسدلا يسد

 . مدل

 ديشستنيي

/ 
5 

1 
١ 
1 
/ 



 راما كلام نف ىسنا نع م دئوملا ايلا و ىلع هدنسم نو قبلا ينمو رفا ضياع ظ
 20 هللا ةري ريخ ين! نعد يدا ضد الارث :ىب نأمل نع

 22008 "سدا رد ا زريق وه 5 هللا عقر الا مهامها ىنأ نعد
 ريس وا|اسح هدئنل هي لوح دضماه اذ ديول ناد ةرع قس ١

 فدع م 0 ل بيرس باد وعنلاو لوملاب دايت نابل
 نكرر امإظ ولفح ب ا :ادغا يدع فاذا عونا دحا| لب دل 2 -

 ال اننا يره ودددازا و ةند ادت دب * ليد ال ىذا وف نفاذ بلت
 مد الدمج ناد ان! ين نحرجملا الجي الايه ايهال ت دزاهد تودراه وب روس

 ع دانس نكت ةاحرع هدايب هلا و نش ا

 ١من يارا لم يفزاطلا ليلا وكس ,شضعلا ولا يعن ريش سف هللا دبع
 هد 1 01 دا[ فيعض هدانسا و روبثم ىبإ عصب نش

 اقر ننارك وادببع طيران امد هال اتم هوك اال

 1 رع نيك ع ةدروعزسملاد ياهي يد هلحد ند ئيعأ>دبال نكاد

 ر ذع 0 ثيح كرب يلو الا نكت زياج ةرتسما عب مل حرواب د ربيع دابوجاأهجلا
 يا مثاعلا مل نر 2 1 سس أربع ننإ نع به هش

 0 هصساورقس ١ ريثك ماع لزب ارب نالارفج

 3 لكيم لك راكد قد زلا نم مس الايع
 ىض دع يف ما ينأد هدااريدل ينعلا

 مح 55 وعزل الرع نب هدا دمع ن ح ذملا خبلتللا
 هبنإ نع ةوع د اوبشحلا يا وخلا ٌةوعدا ون دلا ورم هرجع لادبع

 6 ايمدايلع نيع انفاح مل ١ عا بارت امس تن م: للص ؛روذو ةنراطتن

 ضن قحوعيدولاب ايار دبع قحاوعات راب لاكن دئااردإب

 ايجي دج جرع 9 الجر زعدلا ل وود كلش
 جو داي نيحددب د اكل ئك ىلا ملاتس هيث و

"2 



 طيزح عشر انا قابضلاد يرام ملا اي قيصر ادو
 اوت نين داهطلا ىذ د نس تبت س١ « ذائتد أنه اد ملظملا ”ةوع داو

قر اطضع و هذال رارتم اجا باعه لب ةعرسلاٌْياَع ىايسسلا ىلا
 دك دديأع ' ي

 راملا نع ريالا اراسلا و ذاع دا ذاراعضملا بيكي نم 1021 داب لاذ

 0 وعدا ومن باطخلا نب ىناننع براكت نع بيلك ماك ىلإ اعذب دحرم

 ئ نام ذا ةنوعد ناخارخ ا نأكنا ناو [ولظملا ثم دجال للا اومنتك ىا

 لل عاف هدومي لاه نلت
١ 

 لي كد ظ

 ظ الانساو هنعددل اعد ورم نب كن اا دعم هاد لويملا نيبو

  0خط ويسري اهعل ا يناميلع هىالطا يا نم ولارسكك ان الا ومب ساروا
 م لثو زعمدلار وزب ضني رناخ اهب ارا او لومي هبل لع صر ار و
 ظ اهدرلا ديوس يلا نع دروس او تع يلاةدءللازوبد طولا بل عب

 ىب حاب ةماما ىلإ نع ماارع م لبان ين هييس و يذهرتلا مب
 نيدو جرد عش اسما طا باضار ءازتا و

 هليلدل عد ارت رت" دا يجا ةمتستش عجج ىو اب دا يا ةلرهي
 اج يوايدل, ادع 4 دعب هربا ىح يف مي يسن ررح دحالو ارهاق يف

 1 ازيك سيزاحلا يح لغو ىليدلاو عرنم عم عاذلا هز قش !هدايع با
 بدرا كا نع يف مدا هوما مق داري دش انتل جد ىملاجارب و دمح ىرتك
 ماتا نع وع لص ايمالا ف هئنيب م١ هال هيد داهم فيولا و دجاسللا و

 دم ةنين |طا اود واو نيدات أيوا وين ا ىلا دوييملاو عوئرلا اونا يهسلا
 روم از و نه ون مارال يل جار نةلز دزب يا هديب ىبنش ىلا

 رولا هد نبل جبا أ بلح اكأر اند 2 4 داع رع 00

 10 * لغم انوا د ب ف

 يسم  حاابيرع ىلا“ ظ 00 نيا نزف مغ زحا يف لك ذ نا لع ليله نواعم نعد دا د ين :

 دبه سا

 اسس



١ 

/ 
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 - عميد ةجج ةعك : 2

0 

 ةبير

 اددلا ىف يذللا وعهد لودلا ئصلا اولك' يئا مدتمملا نصنا ايكوم ابدل
 ل الام بع ىكيلذ ىف نم'د اما ١ 'نكهو هيلي
 7 انما اد يصمد دندن: مدا

 نيكولا ٌقحومع مازح 20 ىعولا اون ١ يي دداساو ١ اراه نب ىشا 1

 تدؤرحالا رانيف :كلع دز يا رارلا نهب اطعالل لب و
 ه نع باّوعالا خاص

 هللا يس ةرئملا نب 7 ولا نس رااع نع باوعالا بهاص دارللاو نعولاو
 رعد دولا ١ يقدنكلا اسمح وبا يبرم وريدالا برحنب نايس ىبائب ٍددزيو

 3 درا مج تيدا لس و هيلع ىلا قيد ىببلا نم مانعه مولكاول ا ىت اعلا با
 نما يبيت هدول ياا نسير يلع نصرالا نئارح م 62 اذع ياه دلا ديا ادع
 ملا طك ني نيت هيلع حيدارسا ياو دؤ و اب ربح دب ف اجالوس و

 ايي وا ديفاننو ناوي الا ند هم جامي دلا نه قراص مطل طلار يش دريد نف 0

 ياخ فرقملا ض وخد ىعرالا نيازْخف فرتملا 5 سد 0 _

 ىزروجلا نا وو 2 ومع وهدا دمع رب اجري مايا بج توت
 امينا ”رطاخد لع يس رمد م رزسا ,ئلعر درملا يلع يل رصلا هرصلا لع مد

 00 درزددغأ عزم ءر درع ا ال يذلا بهل دارملا و ناعما داي دذد
 اكرلأ قرنا قالو ا ىيوضم دانس نيس ولاريدا يلع نع عب ولا

 8 لاف انإد يوه ددلادد هول انما ريو عاسلا ل وبرس 9
 ان اا ا ١ لاه يف ىننا يع ىهح ىسط هاما نم برمدا نر وو دارللاو نط د

 امش رولمج الديلا ”تاخدحاو دهدألعا هفسكاقيلا أميلع د لد زا انك وش

 اذهاع ادودصتيد اجرالا لاذ ثحاو يهل لح تهرب ازال اما ديحا داب

 دخ لع مح يرعشم هلا ينوه نإ نع دغ» 'لد ءىد نصح زهر .انك عد

 يويبلاو :نائط يو دعس نبا يجاعلا نب درع نبا نعاذد للهابلا هاما ىبإ نع
 ماجا ل عطر ةطردلا فر ومط ا ىددوابلا وى ف انلاوا

 ١

 هأللاو يضولا يق ايه ؛
 يس كا زحل

 ودجر ادا دوس ناشا يدزألايناّولا

50 
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 سي ببث

 تم تش سلا حب
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 4 لن

 7-52 كافل اناا كادت تاك ساكت

 لم مد ١

 رك نانا باوئرلاو

 يأر لا ئي دلا يس اذا و زجمدا ةاتسابتب ةدارملا ىا ىحرل مطاخ ةئرظلا يلع بصم
 110 م ند ىسأ صرح رح او هد لا ا م

 ةجسراو ارك زك ئّد ٠نهربحتش لش د عادتمالا نع دعباو اسالاب ف واامخ يا دحاو
 ةباجالا 2 مها يف ١ عججينل هدلا ناذادحومزلا يا ةعارجأب ب أ ذك دخل نه رح

 ةيص صح هزه 5 لدرنح و 0 تاعي كج دعا

 ,واكنال دانا لاقم يبدد قدافعلذلا رة ف نع مم اجا نا :١
 يدار اساور ياخد يفر قاس و ١
 سول هبل وع نع برش ىا لا نه منجل دبعادحا مفرلا نه ىن

بأ ةيعوار ويس اهيحوز لتيدع ةارفا
 ازد هيك ءىياظ لا اهيبلع س

 ظ 0 بركه يحلل اهنع هعاط يأ مجري يح دن الص عش مقدرش د

 :باذدلو ماوعملا دييهلا مدع ل وبدلا مدعزا م زليالو هلعاطيلا + جرد يح

 ظ ناّبلضحوا ساملا نحن ىف اثنتا نه ١9 ص :باطذقلااب رع'نبا نع اهيد

 لاعا نم ايضا دازملا و ىكوللا باب نه ل معه نيج رمكب مع اعومامطزيصع هنو ١
 نعارعا ىف عود وتل ٠اس نا يف ىيطلا |رهدحاراربالا لابفح فال رازكلا ضارعا رع نو

 م تلا ماج قطا ال ااطؤو ل ساقط ى هبيغلاو مؤلاب سانلا ٠
 ل ىنعاطلان ال5 ذةيلد يشد دد دعّيد برزملاب ثوحلا مدد 6 7 ْ

 لقد يي ل فيصددلا رك نمو نعل ون ب ةدال هن )ا

 دا دبا امعايويح ركب نانا هرغع 5س ودل مرد رمح ىقز تحابشماةحاننإ 1

 ع اا اللاوو: نم كرنح دوم الو يأ توما وده مفاصوا
 لجو ن الا هلق هركأ د ذو عينولا ند ناب دلابح ماداهدناذ >

 دا يهرحلا يبدل امهلءانل ارث رع معن يدنا |ىيلجعب ناين لسسرح وج يع
 5 اعداد ياني ولارذوتع يذلا هقعربدد يدقمل' نعت ردل ةز واج
 0 عل: العباس“ ّييرخل نم الع نأ ون دالو هل نت دارملاو اهدحا

 : ةراح

 نعل
 ع درشو عدرا انغ لاسم يحب مانيلا موي دبعأو دك لو ريال رح اكمل لاوسلا قا
 ادد: عميلع مدلا لصوتملا ىلابح يف دلو يذاضدالا ريل نب دوزخ نع متي ملاد

٠ 
 ا

: 

١ 

/ 

ْ 
| 

ٍ 

1 



 "نه اننا ورود وم ءىنص نيدلا ىف احل ويح ما وبلا يشتلا دلك نب طراح 0
 ”لجرلاّن أرد دايزلاو ومناب ياهل ريلاب هلاوع دارو همبتف ىسياباولاناهوك» |
 بح 3 خارشح يف نب رذعل الث ةرصن وا اهرزع د!'هد اميضح ةنأد ام سع او زخت ن١ ىاايالا نم يف ىديش هتازامم يل 2 ةاعدلا درا داني نايطالا 101 و لا يالا رق برمو لما نمد, هد ارثم (يشدسو فالكل اذا نا شالا دارلا ابلاغ هدكذب 1 ١

 اول يشن ناي هيل هددلا س١ قولا يف ىلع ريس لاحا جرئ ذا داب زج ماو نوعي .رو نولكأي ىفي ا انيلا وكب نهاياا و 2 دانسابهقلا دبعنب رداجوت
 أوج الاخ هنت را نالاباك رامدر زك ذ قلطخا ذا ىثناد اهناكا ليالاو هنلا

 همت ذدلا بسس ضيا ةكربلل بسس يعسملا عب .يلعي ديال ايسكو ماعطلا لع
 لتحا نيح دانساب هناا برح نب ىسحو ع داريا ف بح ,رطالا يف
 ل ٌقْنم ىلع نجي د برمابام قفش الواب | بس ١١ بضتلا بنل نه لأكل دجنا
 2 مواهاو ركاسع ناو بضعلا ب باتك ىف شرملاركتولا اهب دلا ينإ نبل فش ذا
 لداوهواو معلا ايس ! ١١ نال مدّحال :رل أهزجو ةباوصلا ند لجد نع
 راس مالا امد الريل !"ذه يف ةوكذلا عسلاريابكلا يل عل اول عمت النض
 ..اكرتسا نعل يلا يال ايي ولا بردا ةيأرعبسلا قيد ب نيعبسما يفا يق هلاو امض
 سرح لمج ىا هدللاب ير نع دس رثح را ىلع مفدرو لدبلا لع هميصتم

 تربي لاود'و لاودال شيلا ىضملا ٌرلوازم ورح ورججسلا د هيروكلا دارملا ويدل /

 ١ ١1 رع همس وا ادع اوي هدلا درح ىلا ىنلا لش دةدر اخروما هيلع أ

 / صخر ناك دحر يام هل ناني يابا ككاو عرس قتلا بوب عنج يلانتع ار
 رهامل جملا نتحز انا( ذيك ميد يدقنلا يا ىيتملا لاه خلاد رام مالا
 عد تبن نا ردا ىلع زا ولا نحر كوي رانك هوجو صر ابدالا يؤم د

 ناندوملا جو زح ثاظف احلا ي١تانصتحلا صدد ددعلا يف لاكن ريع سا(
 وألا وبك لا قمعركسا اهم الدف دارملا و مي ببسلاو اكرم يايا ب | نسج مري ردح ىلإ نع اذ ى هب نخ ضامو ىمحاوفلا لع ترذ اغلا هقلاط ١



 |١ ىلز يا يل( نمي ما

 هلل 2 وفاتك نو
 قسملا لاوز نم الفن ناك رش عاتفم يس ين اديان بسلا دعتلا ةفينح 0

1 

 هي

 لن اط نول سنع

 يش
 ما

3 

42 

 ع

 رادو ةيلهملا

 ا رك

 يف تدع مالالاو مامسدلا لوزن ودا نسم لل متادادايدلا ى وشولاو
 يا + دول وجد نا عوج طق سابع نا نو ته رتطدلا

 ناك اهونراشن ال يبد ١ دو همها را همي دانوا هرحديرا مرييغ
 رب أما وجل اد دار اود مرني ف دب ٌبرهلا و فدرثم 0

 يل يلا درعس يأ نع دع م ارذع نابعلا يد ذ اولينا لسن نم نود سائلا

 | اقتحادءس ؟رملا ىظعت وهوأ ئل وا طخ ناك اوند : ةركوم داني ىربكتملا اوشا

 ياها هلال ] ومن ىحركتد لازم ال دبعلا ناك هناا مل الادوربع

 .ضاضاد ةيئادلاربكتلا وع هرابج مج يراسل يف اذهد ي دبع اولا .ثكيلد ا
 ظ اذا هنا لعيد :ةاع د ناذؤ هدر يدر نم دحا سم ايي ال وح هيلا دبع

 . يالخألا مراكم باكيا يعج دحا د ولا ءيلع قيلع نطعد جر هيلا .

 لامشم ماضينا هبال 3 طفاحلا دمكس نب عنا دبعد اهلشح يف >ر أمن يا

 .ةروداخ عكس ار و ذاّملا هزه | وبسحا لاّمم هدد لهابلا د ماما ىلإ نع ميلك دع

 اند يد :سحائلا انه اارحلا نك مَن د ىلا لدا لويد

 الانس جد دد دمشلا» مل ١ نت اهيمرح يأ اي هلذا بر ىفلا لص وز ىف هيد

 يذلا ءلختارن رهظننم يأ ,ىفصع ايل دون ند ناشنا يا ءناذ دوعلا هدع مزدلا و عوجرلاو م دنلاب هللا يلا بيشو هللا راس راسإف هتطاوه براد يا -

 : هلري 00 لضتا ه هسه هردلي نم دارلا وأخ را دريل يح :

 آ 000 ينددلا هدحو نذا ديلا ىلاههلا با انك ما/لارشدم ءمِلَع ىف ّ

 بيسان ات بانه هاير نا نع .كباتكأ ن ش

 ْق ثا ةمشلا يا مكاو يا ىماجب ا نتحا ديجهداتساوو ذد

 3 يق مالا ند زمكع ننادلاا علا ىسلا واوا ياو رس ىتيما امك

 نع نص تاحا ولا ةعاضاو ىيللاو . 0006 يناش أي ههارك در 07

 0 اهبملااوشحا الج وب كوه ترف نازعاه ّن ايئع يب < نإبا

 ايد ُ رع يد ميسهاوا ب مص وصخ يلع دولا ِ ١



10 

 اللا ند ددس 4 ناوؤمالا» ةباؤسدلا قاد 5 5 اياوملطا ادد دمع د
 ركع داع دود سلا يلوتتسا ورب ا ىلا د دريس د لملع
 ف يللا ل را وج داق

 2000 ةناعرد ندا اد دايك نع هب دس 3

 جدلا نيدو هس يدان ام اهئاذ مولان اوَع دار وجو اويشجا
 8 هد داز و ىمو دللا مري وهه ىبا اكن دخلا دبس ىلإ نع عرف[ لولا عرش
 رسم( لونا نيتجا ,قعطمل ىلولا ريدر رايك و اولا نا ىلع ئلات ذاهب
 0 ذياب جو نه رمل ست راس لادن أنام برس ىا

 0 يف ضل يدم نب هنلادرع نع بلع ريع دبحلا نما
 دل ءاساو ناعلا نبا ىباههدا يداض لاي نما انلا
 وي نواف هرم ,قرربح» بيز وع اوتو ميرفس رسما يذلا بازثسلا
 خا نحو جا سنا رجا نيد لابس هرلان يكس و دليهجلا احلا

 ٠ هفضل ئلوملازهرع ئمينم وارعهأ 7 لع ع لدلؤلا يع نما 0
 دمع ىلاحد مدنا دي. نيب بكرلا لعاول رباوا اويساعبأ ينال نجا لع ىلا ا

 اودركواانطعا براي انطعا ير ايا وزع م تد هلا ف عليا ةناذاع دلا حار

 ضاب راي برأي ليد دك : همه نيحاملا بج ماا وتخبز 1

 ىف د ارئلاد دواسد نع 6 يبلاو ىبح دنا عونا الا ىسالا
 ىلع كارد ىلع ا 0 رجا ته دانس

 ا <٠ 0 يد ناوحالا نلمح لتداب»دحايام نلتكبادد كن اهم يجول لع دداقار ىلا َّ ارخآ ل راللا نه روع أهي اوااتجالا
 سلا نب دروس ع نعر انلا »ل وحدد ب بس رات ند اذلع

 اجار سرد رمالع هلادحا يف نزلا وع أ هرسك نهرا تم ةانشلا [
 . مددكار نلايلغ ما خارجا قرش درع لباسا دي اجاىلع ىلهذدا 2 0

 ١ رينا هجم ا ذأ كحول أن هدلا نوع نيب يدل يدان اهلوحد عع
 أك هيف لاقنرا ىف بس نحطابنساواهريرطاق ذداشوا ءلقأم ٠١
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 و

 أعم تيا
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 عةوت
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 ءزاةالصفال# تت

 دش ةيهل اعاد
 99 نع قاض

 نأ
7 
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 ا اعلا

 واد

 2 77بببب-بب5 ب ئئئ55 2

 د نوطس وبما ظ

 مال نيد هني طعجورا) قف نهناذ دخلا نم :راتد ياس م

 امل لاذ

 ديس حسصمسللل
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 ايرصملا رك, | وح هر سرر ؤصسملاب للا هيمع نت اهت دنشر وسلا ءلاادبع يئرارلا

 ةرشاذاو طا ل ذا قيس كيد يدب مرمعأ# هل باط خل دا ل هلدأي ادا ءىّمفلا
 ١ىدتت اب كيت ئعل ادا سل هالصلا
 'لملاو» . "طور .درعلاب ناي :ناب يأ مرحاح ةداريطلا يف يف خاشلايا

 عي واط نابل ع حد نوم: ةداولد ياويل وا ا

 دمع ذب يذل لا لعد رده مائل ارعوي ناب دن لربع امو
 ظ

 “يف 1 تذولارظنيد ناذهلاأاماو دم امالارطنب ِّط وش الذود ١ عانس ١

 ايخأ نعل يس راغلا ( السد نع ن[زالا ب انكىف نابح نيا يس أ( صك نبا

 يجن ليللاب هلصرحا |بدن اولوجا هريعو يو لا :نمنع هواوم يره

نلا م ةالص لواذال ارد ودعك يقل ظ
 رخآ ن بس انخرن و يد برغملا م

اوو مييدشاشملا لدزعهرك وع ةسرتولاوازرو
 الصلاو د ةرومتلا ررع بص

 رو شفت كايحادصلا يف عينوم ب يذلا يلي ابد اولعحارع نب نع
 ردنم م للكو ةعالا يا اذ عورمل ف ةني امس م

 مم اهز ر نيدو
 الاؤ مسرم دي لمعلا لاو يمد ىءلاو

 مم «ءانساو بالا نب نا 0

 ١ 0-5 وو أيينجنأ بلص اولعج
 0 ةىعرلا لرش و ملحا» تيبلارلع اهتكرب دوتادل ىكك ورد
 / 0 0 يار ود

 ا
 1 "2 بروالل ةدوب حو"

 ع باننا نبى انن 'نع ةجام ب اذكو دى نول اهندريعن ّقلا

 ينل ضد نب د يم دعما اييضلا و شيوعا نور نادجل ايدرلاو
 نو عيب عج اول ما شاع نع ىهلك مل ٌةدرصلا ناتكق فاشل

 ظ 0 ةاربلا بلط ني دو زولاب تس دان ثم

 رمل او يم ولما هيب

 ا | رخ سرع قولا ماي وسب دبع
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 د١ يع. حلا يال وعملا احر ديلا نيام موقق لي ريررمام ناك ىسبلملاو ١ طم الشام نكح ىاهيج وت ركرنغاو نانا
 7 ياا ا 0 ير كلا

 سي ىاهبد رسام و هيو وايد عئبنا برتيد ها رسم
 سانلا نع هيد يح برعلا ام نع الذم كا ّن ناذدلا مياود يف هنا داعب

 ريحرأ ْق ةنادوأ ّي رالي هدلا ىشناو ا او دحا دره هزذ

 نم وب معلا يبا ىش بأمن راب هاج لحد نش هيصاعم يا هشر ا

 نسا ناوتملا نع ىلع بح دره ١ هني دل ط اًمجلاو ميد متي نا كس وي هدرا
 7 اياجراندا نيب م عمم ه دانس و فيريرا

 هنأه اذ دصتملا "تو ى' درع قش ءل دا كننم ازجاحو اسس
 زؤصهر ربع ىنا يضخ تم حاذلا خش ::ءلاشقم نع طد رانلا ئم عينج باجت

 ناؤص هرج بح عسملا هللا ماللا دّدسك و جل اما ولج ا ءنسسل ضل ول انه
 «,ىمل الجلل د اوصاورهط“او تلق «درادوملا و و دومبعا يأ ل ايكاو لدلحلا

 رطل [”السسالا لح ىلا اكتمال نم ارجرح) يا :ل رهام يدر د ةيل اىل '
 رويدا ول نع طع هاو يرب وهذ را قمل زا لدلجا نمد يزن

 ايد ناب اليم ةكزرلا اويل ىاايندلا بل بالطو وانحا ئسح ه دانساو

 تدرمه بدمع“ 7 1 نانا نم دحام يلم ناذ ىلاكتو ركلب يتسلل نستعد

 يادالذ يا اي مل دملا ىزرلا يندد هن هلر دد ياش ىتتكال
 1 هنلاو ارا دبع يادعاشلا ديو نع نعل هو تالا

 ذزلّتملا لكلا بلاطوا,قتميا يذلا ىلاط ىعاذلا عاوجا مب عوج عع
 ريا دوق ذل اداب ل ا جدري ام بلطي لازي ال ىوفب

 ىلا ارك ذ ننكدم يا دفيشم د هز ود ذليل يؤتي ال نم داهل ةيابئالو ةذللا :

 نعنص, ردو باطلا نار نإ نع رد يقرشما ا 1 ظ
 ١ 3 ظ

 "ب اعلا نإرع نب انك ذا نب ىنسع تع يع ذ ةباجالا ط در تردون د 035
 ْ ميع داذإ سرحألا يل د نوع د يأ نوع دلل هذمهأب حو اويسج

 . ةبدخا الع الز ادي ينم تنال يلا لينة ضقا وعي ضنمهف اع انا نم ”درصؤق ال انف ل“ .



 000 ماو دىا ة وعدمه نوم أ. وجو امسحاريسبلا يف يق هافعض هبشذ

 أرلا ا وسجا ب اطل عاب ع ني و ةياجالا اعد :
 ال ولو ع طرؤلللا رح ولو صرحا اند نااروجو ٌدميلول وع ديد ياللا
 ؟بباّدلا يلا لصد أهال آب يدولااب داو دز ملول ارد سر كف

 الطوب يداتودحرخ ف ١اونرصن الورم يجاطنا يلعن ود 6

 1! دام ريشملا و هرب : مارح كتر ابرمخ لمشأو لول
 ظ ا ايادقد هبرض 0

 بلاطا ىل ىكتشا| سيلا وبا اولا واددر ١ ١ مد دعادانسإو ْ 7
 0 مج 7-5 واو ماو سس هن يلع 00 /
 يلع د :ادوكذ نخل ةيرؤلا ماو دش ىف دارا تري ا

 0 رم با ان كرس عع 71 0
 2 واشأا يل رس 1و ايم ند مرح : "
 ١ درعللا مم ارك ذ اذا ناؤكذ لع ذر دج لل هناا عك ريا ىليلغ 0 //

 8 يندد 0 داش هلاو مهاد ولاهنت 1 يهلك ظ ١

 اذبأع زك قاسي" لاعازا بحأ نسح ل هلا ل ملاذ لخ يصح هدانساو !
 | "”تدولا نال يف ىدب 1 نكولا لأ. وتسال مالا اييكنول ةالصللا : 1

 ا ا لي لا |صرما لانّساو أهلعن اذ ييلصال !يلا نأسحالا ياني دلاولا ظ 1

 00 « د4 اهطاد هرملك العال نلا ليس قايل علرطملا 0 1

 7 وءملع هللا "ص العسل نال لساالا لااربجح ماوّطلا مأدطاربحو ع ظ

 | يشل نم ةبحتا يعم و لاخلا وا تشولا بسجتوا لسير و ضاوي للكتب
 0 لايعالا حا هذا ةيع >وعبم نأ نع ن> ف ها ساو دار لان

 ا لما زك ذ لك ناو ةيظاوه وامنا ساس دل شيلا ١ اهبل يا | هيمو داوم 6 7

 ٠ اريح عادلا عيش و لص رادع ضرحمل 0 لملا اكزاتادلريلع ل
 ١ 5 بسلا توعنا هللا ناعالا بحارشي 5 دسم

 ١ ولان يح 1 000 هللا ذه بطر ؛ نا لاخلو.

 ل

 سجَ

3 

0 

١ 



 34 ذ نايالا دعب لاععالا اضخا ينازعلا لاق 57 دداوح 1 خلا ناكركأذ تناَذ
 0 نا زاوه نغ به ع هلي د لمع | ىلا 'ىبإ و بحول 30

 أنا ميغ يا نم هدا ين ريع عد دحا ايري يلا لامعالا بحا ظ
 1 5 5 ا ا 1 بس زدالدم نح مدحرت م املحولا يلا اراعضم يأ

 1 اللا ب هرعداانيدام روم هنع مدد

 هنع ,لازا يل دشس ولا عابر نع شكو هرك درع وا ةعامشم وا (داب عشدللا
 دردد ريغ ١ نع ع عىتنلل اريح بأ : .لزو| معاا ذه نوكد
 نم اينينلا 50 اذا 5 يعنارمل دود نلاىفا لاععالا يعل فحص
 دلع عدلا قار هرسلا لاخلا 2و موصول زد ةالص
 0 اهلا 2 ١و شن ذ علف هش اوا :ىهذ نوديكم يئس وح نم هوي

 ٠ رحل ورعد اهبع نبا نع طص والا ىلا ركد بله [نيصحملا ىلاسملادارملاو

 برك اند مرع اي ”يطملا نع ناي يا نارسللا اطزدع هنلا يلا لايعالا ف بكا

 عب 1 ا نرخ لإ نع به اهريعو ةىإلو "ببعد
 صرخ ال ءسبسب و ةلجال ا هيلث ( دل و هللا ( امك ف ١ لارعالا تابرسح
 م دي امال هلا يف ب 4 ات اانوبمال لهكرحا

 نيس هدانساو ايرافعلار 3 تانغ مخ 0 1
 رقيب لوشرإب سابعلاو ىلع ا 00 ْ ّ

 ا راو بماله ٍ 3
 0 نسما 07 ٍِض ا 2 يع :ينإ ينزع ١ أ

 وجي نيذلا, هستيس حا نم نففا يدونلا لاما هد دارذن قاجوزلا لوحدس لان .
 ا يع ذيع نيب ضصراقدال و د ممارأ دك ماتارحاجرماو 0
 اذه روثذلا مله ١ بحأ د انسخلاو دانالا لعاب ١ اخ لاني دا فاتك ا

 ميغ هادا ثييداحا هدع يف ار( ذ تن :ىلطملا ةبحالا اوف طن نكاد ظ ١

 وبا اذكو تريلا لتخاوا نم يندد يلفت اهان العام و يوئكلا بالا
 مك دهرعو يذمردلاو ءميسحو ااه نما سا ننغ يلج



 1| دووم لوارَخ ناز د ىلع ةشياع ةلاقلا هرص لاح ةني دلاب نيد وجولا يل الح
 | (دسالا يف ”تقياسمل |حوب! لاجرلا مو "ني دملاب ىو ريبزلا ىبا مالسم الا يي 0

 اهلك نب ورغ نع ث ث أح اضر يف هلامو هسنن ذنب و ,لوسرلو هلل ين 0
 بحايل ياك هدا يل اىسزرالا بحا ةرلام نب ىضا نع هتاسإت نحر وك و اينإب
 نمرلا دبعو هسادبع ىيادم١ بحال سم ةياور ظعاو هيلا دبدلا هبوشام
 وعامو ٌرِناحرلاو ليهالا وعد لادن نا باو نص دو هام اهينعمل

 ١ ريهخلا بدلا ىينعا دش ير انتندالاو يد ىبتلا وع د مل بج اود نأسن الل نصو 0

 أ كدرثدو ةيلص الا اىسالا هذ داردا تددصد :يقيطحةءاض يدنا هللنل ١"
 ص كولا لام ةيدحالا :يلضخالا هذحاولل وصخ ,يبيكرملا ةذاضالا هدمت 7

 ظ بحا باليل ضرع نيانئنع ه تنم ىئدلا دبع هلا دمعك ام شمامأ هب :يجأبخ
 ظ سيل ,نالأدي ددشذ يمكن هل درقداه للاينا ناسس الاي يسن يلا اوس لا
 0000اااا اع يا ةح د اوبا
 22 نورياوخ بح ثراجو ما مب "هنا واما نصايح
 ظ مغ او هدا لاب اكرم دبع اذ نماويس#ت نيا نان مكارم
 لو وابي د عيج ناي >الا بحا نيوض ,يد د دودسم نب! نع وهال بط كلا و : . .  لبنادعحم 1 ١ ١ ناتلالا باتك ف ين رشم ثرحو ءبسك ةددارا لع ريب مدار الاادبم
 ١ يف لابن نع ةلي ىلا ئيد مدل يل انبالا قطا نض درلاو منير بر
 1 دم ايس نلب اًمنا ليش © ١ يراصنلاو درومملا بد نع ةللد املا ويحل
 هدانساو ينابيع نبا نع باع 'دتح مح ريل | سرم "ليسا لاش سدا يلا ةدانملا
 ل شالح يداملا ىلبماب داري نا نك دوبل ايها رادو بحااو
 ' يرعرلا صالون لحن وي ومسلا اساو ٌمعاطلا توري انفال اس دجا سميا
 أ /ننملاو قتفلاو صرخلاو ةلذخملا نط اوم اى أ.يقاورسا هدلا يلا >دلبنلا ىضغاو
 ٠7 فطن و نحل هازل شاغل نعارع هلاو دب ذا6نا ناجي هلاو همابنخلاو علاو
 ا ىا نع يك هللا يف د ١ ىحا يرازللا هب>رتك رد و هتءلانرسكو ملوا ضن ٠ || مايف يروشيلابروبج نعد مح ةريرمح نا نع ددصلا يف ماهيبو عتيامل ١

 | نتناورس



 ١ ناطلسلا ىحاص و ىوحو اجر سب د >ّرد دون ذدحأ ارهاجو ناز أي ىارباج

 مخ بطن يف ألمت :طءلملا ضرطد ركرملا نع ؛د نزرمملامرما وأ نا لاح اذا ا
 هددصأ ايلادي دنس ىلاثي ريل بح ءنسخل ىل ولاه ب له الا ”ىاوا ىبإ نع بط
 بزكألاو مئاوللر خل داعم ثدصلاو لعاذ ئعمو ١ ند ربدعتب عض لدا
 ناورهو اجيدّتس ملاح نفد ايرمحرلا لعزت نب ههرخ اب روسلا نع + محامومدع
 8 دازادا ارطاو هيلا أب يخ 5 57 5 ىادنلا يبا مايصلا بحأ ىووعالا نيا

 وبمن نك مرح او طيلصلا هيلع ىلا دواد مايصرمأهت لاَ دو هلعانلر يلا
 أم ولام و داصبب ىنمنلا ع يلا ةردزرع دلل موص نه لغد اوه اهوبر عفن هاموب
 فضن ماني دو د ها ص ىل اكن هد ايلا ةملرصلا بحاو أم ود هّيَّح رافه واموب

 وي د هين ركل لمدلارأذ يعج هاب ءيللر انما ةمطسلا مايش يله ةنكناعا لبذلا
 أنو ةدابعلا ناد و' ظعاوح و كلا هو هدول فشلا صفلا لوا نم من
 طاساوطاشنمر اهيشار ا( ذاو نا روس و ءسيفن هيريلريجا]ا هسن دنت
 0 أوطل ١بحا يعاعلا ان ررع ئب' ةدلادسس نعد > ني لمدلا ل مايك هرادو

 م
 000 ايه ن 86 مآ مشَعد ىساشالا عاوجا نال نيل هلا ىددبا

 ؛ل١ كما دط اي لرجل ايش لا دارملاو موتملا طع رند و ىلا ضوييمل
 . يرحم مرسج دزباس اب هللا دبع نب رناج نع يس دّمملا يملا و به بح ع هذ
 لويدنا اولا ندد للا مالك بحا يبا ئاضنلا نه لدج هيحالا موكا سكحا
 * خد ايسر ندد نا يا ءدلا نأ يس انو وا نام ارح'د اسالأ يا دمحلا
 جوملا دا يا يا :نطاعوا٠ يأ شبلم هدلا عساي لايق اولا

 را ذ ينعدم مخ ولاول عا واب هرجاو يصد ايلا عبو عربا ئه
 . يد عرا ميعدالاو را ذل «رطتما يا ىلا هدلا يفا ملكنا بحا يور اننا
 | .ىؤنزمت ايي رثكا هؤلاو مللاولا ملال وهنا ديلا 5 هللا نأ نعس ميضراوفا

 ع

 هدانزناو هلام ناضوأ نع مل بجي اركب صو : ءرلع يحساد لمنع ىف اه

٠ 
 ا 3 5000
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 اق

 تم ع
 0 صنم كى الخ

 اة

 1 0 دن صاصضخاو هيدا دجوت

 اي رسوضعالا نك يخل نم ةدحاو مل الهتس) عجل يلع اهيضعل د ديس ايا صنم لذ ثادب نيبأب نم اود ةناريح ىف نض ذأ يااا ةلججلا
 اهيل ةارعبما لزم يفر ازرعلا ب دمج ونا يسانو ملا هريس نعم حازكس
 ارج١ ناقل هدلا ىلا ,ىللا اضم الاب ىلهنلا ءورت 0م وا
 ىتروسنع شرلا و دادجلا بحانلا دست سارع با سربلا هدأ سس يازبجحلا
 لما ىلا ارجل بحا ىنيدض دانساب باطذل ننارغ ىلإ يدع ودعلاا6ل' هشام
 ملا يذلا نه هيله عاطتسم نم عنخ ايلا ودل لايدا لايعلمون يلا
 | دبع لحال رج اريح ربح ءّيوخا ويب و ءسسلمت ناسم !لالايع دارملاو الاد
 ظ ييرعملا وو ءلسرم .ىمؤلا نع هينبال دحزلا ديادذ بانك ف دجا امال نب هدا

 | نحارصزم ملوح عم سس اسلا ال هدال يلعن مهلا نغا اريحا هنيبيتنل جول د
 وطد يذلا نل 5 ىورعلا لدمج يلح عاقل مز ا يلا ملل دابع
 , 1 با وحد عضاؤتلاو تول ا.
 0 بح اريغشن رزسح فلوملاراضشاو هدأنساو 43

 ا وذي باهاع لاذ هلا هرم عي هيَ تيدا:
 ل1 ا وازداد عيا لاوحاررك نه تاور ا ا ] اناسننا ياادبعر' 7 اعد" ةحوبذللا ةدحإلا ايبا دب دس ّْ 2 ل م بيم لا

 اذا يبس و ءرلعاب ى دا يا ىنحش انا |ىتس وارسشسا اذا |ىجسو عاباذا لات
 . 3 2 يبه : رى امل ابكود اضملاد © داهيشلا دادي مرق ) ا ظ 0 ىصضا نع ةرحلا بلس ,ناضايد تنل ابن اسحالا وةصرلا ةضاخاو 06 ْ ينس ارا ئو وابن سحالاوةضرلا ةشاذا هم اهوا نيس ل اببس اوما يق هت شملا وامل وسلا اعجب اني نيل د ضر هلاد بلطي ما”

 ظ 1 ! ١ يلا ١ نيعنح وق الاد داضتم الرحل ونس نلوم ةرير

 7 "1 امانو كاس لكااطلا ضب | ينط



 ْ ا 3 معرب ب د هبباص نقيل اهيل الا ملابال ناب ىكالا لالا ينا ب دن .ٍذ

 و جاحد ىلا ةاوردب تصر كرا ةاسشنل حام ىس انللرها 1

 هيلع ذود ون ىلع نعبه ]0

 من رب ىح نه و مدا دد نحلل لح س ناذ ملِش ا لملشتملا

 رمكم يَ ,بحا و يي هأورو سابع ىلإ ىعرد نطاهلارب نين رد ان

 اهو اود» ودفن نامحاد عنق ن | رك ذو ص يصخش اع ضعبلا

 0 و ه>ايزب ديس نإ ربي رع به ك ىلع عم هداك ولم ادد ناسكابب

 تأ قامانوحز اسح ببحا يئن لان أمن ان ىن اراعنا لاجر دان كَ
 نيل نأ يسع نخاف ميشال "نصر درصصلا ب يمنهان وهخ ليلك امح

 امامون كيسبخاو وكي نا يسع هناؤأهأن وعن كيم يادامام ةاضسب

 ايف تخرسا د نوكت لحاضخب لاوح ةزا و نايزلا ابيب 212 بلتنااىبرذا

 مرد عب ممتن ىف 277 ردررذ ءمبح

 01 ا نع :تاطخأ لب نع نا نع جالب هملصناورملا فاح هربا |ذا

 ره ا عوهرم نير ولايه لع نع بهدع نرش 3 م رخال يق طق يعاعلا نبا

 اب وجو هللا اوبحا ا
 وحد مهاوحد : تبل اسك نأ نيدن وادع 8

 هما لجان حا يا ماخنا يجب ةئن عمجج :ئئذ ند ٌجنلابا ددلا نع ب ١
 ما يناعنال ىف ستكارايا مدلا بحل ىفوبحاو ملا ب درضر مشان صن لو

 ميجا والم موب ايعا يح يب نمدااوبحاو ميو ينبح عضوم قوبحا
 ا يهد أيوتع مرلا يصد سابعا هلا نع تيبلال ها ابامضف ىف حت هللا جل
 ثراتن تالت لاصح لرجال يا دلتا ميلا ننهزخ هييركلاب برعلا ىبخا
 يا نجلا زار هالو يبه فرع نأ يف اهل لاَم فرع نارتشا و يترع نال اهي
 بدلا حو كرحلا ع وجلا هذه داربأب دصتل | رع نجلا يف و مواد مهددا

 انمرعياه بس نو دامدز لاو ىهذملا بجونام صرعب دودابرع مكوك ثيحنون يا

 يح دلا هدزو ل15 سابع با نع به كابط ىغ نانو ارنك نم

 نا ثااناو عي 07007 ٌئىورحملا لها اسوا و هرغد



 | ذاناواو ردا اعد ىفاقن مللإه محا نيرموملاأْنيسر رخ اولا ثيحر
 ايمو اطول ةركلام ثيبللا لها :رسظ ايف يسرح خلطم 00
 يم رمل ميضحا وأم ير دجلا دروس لإ و يفرعش الا سنون نا نع باللا قد

 ظ حاجا دا'لسملا يذ ذا !روملا اوهبحا نرزح نع ىاك 5 ماك هدانا |

 بح 2 3 ئرارلا بودر ودحر 1 هوس اجد يلسملا نع
 واكد ا تارك 1 نام ودامت امح بارعلا

 | 1 0 ئار وخر يظر هراو س انئار اها
 . ةعاولل ل وا نطاح اربع مات ول تشاد انهي اذن ذاهيناعم ْؤ

 / امايهاو هنأ شس انّمع دحا 5 ىلع هند رجة يفس لما م ينص اهلا

 يما سا يمل د ةيلرحيف نع تاذرل يدك هل دا يسيل
 قمهس نايف ىلا ا بح لذ قبح باورعللا ئه تايب ف عطر 0
 لى دجاكليللا نم" ا لوا دارملاداب اهنلظداهداوسلا ؟رسا اش 2

 ت1 هيب <> ؛ 32: © هةظك جس ايي

 دسلسسا ه©60-

 ظ 01 يغش دما ع دال ول درع رحد مغ صد الخ لمللا نا
 # م 3 0 00

 2 ودل مس ينثن ىوياض
 اب طدحو سبر اا يشمل ةداسابأ وعلا ىلا
 يه لا يوب يذلا احلا دبلط ارت ل2 هوأبن لاب يرسل يل اا
 حاجا هدو دند نه مح يف بصتس عل اذأذ ةيا انك طرف نيالسلا ةسس ةرسايسو
 العب ىح 6 دادؤب كيرا رات دو ىب روح راها اى ! 2ك
 ْ دا هريسع 7١ دار 1 ١ قيعض دانبساب ءنصددلا عر

 0 قاهر جالا ىصحو دينيح مدلا بلشل هرحاون لوا نه عفت اريهشدا | عابر نم تلاثلا ,رلا ف أه ا
 | ميسي اليل ىا "نجم ,ئيم ئيذذ ةزادكل هدحولا ةيدوعد ةرامللا عشمب الردولا بجي
 | مارقكد عرد بس“ 00000



 ' الكر يوما بلا باتك يف يبد باد هدم يقرازبا ماهل د رام“ لا
 ١ ولذا '.ايسب يهارلم ند يا ىنانلا ند يسربكا سمح دنس ىسابع ئنانع يفارطلا
 دع سط لسا هناخ دحا لع 1 وق ذو :رثملا ليد ئلخلا ناسسإم ش ايلطنك يا

 ياي اني طولا ىسا صا يف نوط احا كام ني نا أ يركسملا كو
 داما عيت مح _اكحا نه ندد كلاهما نرفك هي
 نازي لادالال١و كذب ر صلا معبد ميز يذريعدا ون أنه اسرتك دنسا ةكعد
 داخل كم ماشملااكتحا لورا مولا ةيبهن نب يعيزع حلا ف د طابلايف ىلا نع
 | ويخا باطخلا ئبرغ نتا ئع ىسط .لضام ا ابد لف اولوحامد يع الكت دازان ا
 حرا لع موي ىحارتا ه وجو ىب بارملا اور اسلم ضو اكن وكسب

 ينازل نادرا قوماد يك نان الطام حوطعا وانام لاو درلا نعي انكونحل او ايشد
 ىف أ حا |ىهنبع ساؤعر باطنلل ليغ اونإ نع لحدع همسح : ذرب رص يفإ نعش
 بائلإب ماهر و هرصاظلع ليحنمو نار وك نملا نامجومل هيك باسل ا نيخانملا ناوعا
 ىبا باطلا ننرغ نبا نع بع يدزكلا ورع نع دادئلا نع هبا
 دحا :ٌيملاو مم ةلمملا نيعلا 1 تنئفايعلا نبه دابعنغ جراسايف

 نادؤدحا و ميصابر سا يا امو يبا نب دعس ايرمالا ”ئيصو ديد دلو
 وحد دوس حسو ,رلع هللا نص ينملاره لاذ نشا نع مح دحاو هوع تب يدا
 أذ نناوعدلا يف د ديككّسلل هىركو ددس اي دحا دحاهرث ند نيعبص ابوع ديا
 كالا هه و ىذه زملاء سح ص اكو ينإ أنس, دهس نع كاوعدلا يف ك ةءاصلا يف
 هب شأن نحيا ءىتحل هانبي”هني دللا نم لايد "مر هلل يلع نسج يندب دا

 ,لها دارلا واني ذ دام نيبو انليب دس وص و هيد ورك سس ومد عاتريو 0
 ىما نعّن ىدعاسلا دوس نب عويس نع يزائلاخ عدني دلا لها مسني دلا 07
 محجر اج ئاودز نس رماع نب يبد ومد نع سن يملا اريطلا و بط لاه ض١ |

 ريع ديد وسل سيل ىا هربع هل اهو رجم دل تريد ال ةدنس نبا لام يراضنالا
 ةربره ىلإ نع مرد دجلا ملاما يف رس نب ساونا وبا ضررعا دك دخلا نه 7

 د عكذح يا هوطيج ا ذاع مربح د ادب )>جدحا ىسا نع ىلسس هاور و
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  اضعزم ول د لكك ضنال يذلا هرحت د نم ؛كرما دصت ابد اولذ هيلع ٌتدرم وا
 ثحلادصعلاو اوس ثا” رس لك يحد صاضعوا مرصع عمجرت

 ناجى :نحملا ناكزا نع نكد دحا كلام نم شا نع نسلم قال ١ل رعا مدع ىلع
 لهو نع لع هتيحام امور ون ولاء اوج يشمل ناكراو اسوناوبج نه ىِظع

 ظ ”ءنجيلا ناونا ئه ب وهو هن دامك لمح دحا يدعاسلا دوس نب ١

 ظ ١زهو بابلاض اجب ّنكر هنال اهي أمران نكر ءلش اىد ملوح هطراج
 نيلخلا وذ برتج هند دما لش ر ويس ابجرارحلا ىدارم نيدلا ضرع

. ٌْ 

 1 ولان عهجر نر اننا اونا نم بابيلعهناو راما يدم اب هسضبش و
 لمحو نجلا ف موعد ءلدجو هّسدحد نيج نللب رجع انيح ادي تنال ظ

 يلادحا |0030 امجد طيح نيو انا ميت جد اضوفرج ريب
 يداضدالار بج نب ا سبيع لإ عرازبلا ذكو ا

 أذر املا لاذ ايهما مناراا اجو بنج نااايس لذ ىسسلب ى ونا دحاّيف راخلا
 ١ ن أبحا نب عيساوي ا نيوبطلانءاتخاد ديلا نيا لويس كتم
 ١ يراني كاسم نبا د روم ارينقلا قدي د دره نبا وول ةلقفلا باك ّق

 | دونر رنأذ ناي الا لماكلا نم وللا سارع اود ذحا يسوددلا ةريرص نبا نع
 ظ رانتسالخا ذاروملا ذا هدا قيد هب ئطح و هردص ب عرش يذلا يل اندم هللا

 ' سموم درا نابض نع يراطلا ريرج ىبا ناسا يلع ضصائاو

 ماعالابا راارو مر وكر 5 نرجالا ملاعلا لنور يي لس

 ١ ممم اروع لقت يئارانلا ف ودلك تل أت اذ رعد ناطلاملل هدد ماو

 2 امال ىدخلال ىذا دس نلل نه هيلز لع ٌبرتيالاهيد سول هيد ردو
 0 1 . اولوتساو وُ يا ايندلا اد ذحا فعض هيو ةريره ىلإ نعرش ههناخل ١

 ش كاوهال نورامد تدر اه نع ١اهتاذ زدرحلارادئع رجلا يف مرح

 2554 قرموب ايدل ا ينإنفارع ردك الد :نامد تك ايا نول سد ارض هاش
 "ينال اورذحا اضلاوه ني

 تاذملا ةولاح ا ا بيا هببا ا لا
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 ة هيت

 ,ردكمنلا ىلجي ي' ل ور انبلاب هيل 'ىملجرزلا بجو لاىلا لافدللا لوسي ام واول يلا ةىوتلا ادد ذحا "مه رطأ ةر ارى ونا صاخد ىلإ ندا وه هز رد ره دكت انك عصف نع ل دعزلا بانك ف مش اًكارعلا بعص
 نع زد لخلل يدوم لع وطمي الث ةانأذ مند ناو ميغ نحانل 1

 انايضو نأ يطال ل اك كيد هبعلا ننامس هداتك يف يفوضلا ىلسملا نيستا نبا دوغ ايمحرلا درعولا ىلا و نشكل ىرع يف رولا ىلا يدوم ىسنا ور دحا قل ري يارخخلاو ملول محي وحلا ىسلدن اسس لا انّمشا لم دارماو . ةىنشم ىف ىلا قف جو ةرموش :هنش نيتريوملا اور دحا ةرترمح فإ
 انهلا ىا هوحولاوصاور دحا نيس وللا مازشناع نعاذص لياسملا رح ندرك
 ضرع يارسكت اي ”لع ئه ىسان ب ول نا وصلا نش مىام يهنأ وح ذةريصلا
 عرما يارمصاحا جد قدح نه ىبيلل هنا هلوذ ناو رمحا يبن اور زج فعص ميله د نابع نبا نعد هوجولا نص يع ر و دصدا تضخ اهذ١ ياسا مهول يف ديحد ىتضرمكلاب لع ضنون تان نو ناذ همن مويسدع يارمرسوأ
 ريثلا لع ميني نبلاء اهدرسد اينددلا ف هوارج نيش نأذ فبما دب ومع سهام وه د
 يصوم ميعأ هنع للا ىعد ىلعزع هنكرات يضر اننا 'نأ د دع ةرظف هيلع يب د
 2 لكناذ لنيل عفان كرام أاهينؤر ذبل (اّملاو ةعار زل ضراللا ةممدتا مد ُثرخأ ناد اهر هدو "عن لل احر انا يصر الاد رحم اوعي زا يرخا
 رارمالا وريحلا وا نيعلا عن دل مري زل ا يلع يلد يلا هاظحااوار ذبلا يا سيرتك - الإ نم هرداد كا و يناريصي اىج هل اكرابم هيلعر وجام ءبحاصو هند

 ىرلا سك ملأ ىلع يا تسار ارك 3 يالا ىر ىلا نا كلل هارد ىس اننا ّ

 راثنا هلاك اكوتلو هلا لدلج حل اذعم نس ةلاح ةارملا نال مند انك قا
 0 0 ' رع ظ .. نمرك بإلهدلا نب نع اننا نع طخ اانا بال ىف نيس يف مبيض ياو ميجا نوكس هلا لوا ىزرهب سابعا نع طن به . يصلان نك قف ضن نب روخ هرذ ددرجاور ىةديعو نم :يشخ اهيمع « اذنس

١ 



 هد وص كرب ايادي نزكتر نارعلا ارك ند ١ هارد سانا ئسحا نيد وملا ما ةشياع

 فيدخل أولو ؟ ب خوال وسحاب نياذع نع ىط هارملا ناش نه ها امل
 20 هدد داسخأت ةراما ىنكن ميالو عملوا ذا ياا دلسلاو رىطز يبو

 رداد ناك ا موب نعاور وات ناناكر لا نه |ىجس : ا!ضارمعا الشو

 يمد ير 00 يفأي نع ىليدللا كو قالحالا» راكم بانك ىف لطيازخلا المها

 ا ا 20
 | م مسا هود ل رمل وعن هدف ل: وخد

 ل تل ةرواولا نحنا دونا رف ثاذاذا + د دأ وح نعَكلاز املي

 نأ رغكلا نم ر6 ذو ن |نئتيسا١ امو ييرداواعركمشل نما ظمت و أر ييظت نم يلاكت
 ١ مط هرهل نعتمد ةلقلا ندم ديا مد واسم كيقف روم

 | ال نعش الاون ىضدا نع دع ٍ[ ردصم لب وأن اح دجاؤوفلا و يه

 اواو وراي اى هالملا ىف فوفصلا ماك يسحا|مونا هؤتصو هيد ةسشيداع نع

 | نرعبح وه بز لمس هر ذناذ دحاو ثم ىلع قبلا لادا لعاهو يسد ذ

 0 صفا در ان اوؤع نه هل يسار يا مسارل انسحا يعوم»و دري وهلا
 ا ادا اهبملع اهب ثلا جدر نارا مت راونعاو ةفاغو

 ٍ ال لارا ندبما دل دول اون زباءلص اذ :ةهاش ىكلاكاوروك
 مائرخالاو رب ئبلإم مك ريو سانلا يف ادرعؤظد ىح هيه ريما يذ نسحأ ىف

 داهرع ردد كو ماوعلانيعا نادي هم اذواق
 ده لا دحا كمل دبقمملا "إنا نب عبوس نع كلازضلا د
 0 تورطنم ماو وعد ٌدوص عج ناورماأاوسحا رم يلظنشلاد ميبرملا
 | ماي ورب كو دس و سن وربع مكر مد مدارج يا نارعلاب عدرمع 5 عراد

 | جعار نحشلا د ل يمل ام راصحالا يسن يف ايءاسحا سابع نا نع

 دال انا يلازغو مشو ةدرزخلا كارلا نم ملف ال ءلز نم ءنم طرعأد
 #1 دار و ٍضخخرب .نلادبع 3 ىدعاسلا ددسن ب عديم نع
 نه همام اومضلا يف دحلا نع ندع د يررطلا لاك 0 مق

 |اهارقا 7 :



 نلاطتم 0 جا ويبتسم ال وخايف ةحاطلاب منع قيلا ذبل هدزهلا عارفا
 9 0 قح لهلمسا | ىصحا دارملا دما يض لج هن ىا 5 ناضمرل
 وجد |ّيالص وايتطخ يا ىبل ا ورمحا ةريرح ىنإ نع موصلا يف ك ت

 7 واوا امانا ماي زد ان داو هيجل أب دن داولهانن وه 07

 وحب طيح 4و. سستل<

 وأ مامهلا نع دعاشي نازي لجارلا نا :ةضخلاد روب ريك هيلي يانا فصلا
 اجلا نعرخوب ينحر ار .الادع امه نعوانيدرتملا ءاؤم نعوا ةلصحلا مارس نع
 لأسم ةنخلا م ن لحال ن١ ىف( انيا اوِلخد ناد مل يد قو ةنمجلا ل يلاعلا
 سس ؛ضود ذر لاب يبكش حاملا لاحا نص نا ذاو ل وخدللا در تاخد

 بك نه ناد هكرشعدي لا ؛ ءلمناا نع ,نص هكا ظظمحا 0 1
 عز دون دس ده ولا يكد راندا 9 رايت رثك وطمس زيك الك ]

 ا ذره يضم ربح ”هأن لس رما خي نب /لكذاد نع هجران يف
 يزل عشا ناي دريس لع مالا هم ةكرم نيبام ظفحا عما 0

 روعر سو ىسح 0 : نبا دال "لحدا لانالو 1

 ا ١ يرش نزرع نبا يجب يف عياد ىلا د6 نويعلانع
 اج وعل انامج نانا نيلمألا نيلمطلا هئلاث ودل عا يي“
 مال نددرعلا دجومهو دمي ىلا مدن برم نيس و مج

 ' 0 هر و 7
 دنع امين ريل اصتي اؤنأ مز.0'ئيجل بربع دايبط» الل ذحد الرعب تكل يلا

 يدان ابد مورلا ناكا غ١ 0 يباوصلا ننال ابد دومعلا ٠
 0 0 بأك دقن نم 'عس يف ذ ىن د ٌمعارجلا ىا 20 ظ

 دب موضح د انآ يما م ميا يع قال لاو لجرل دج لطلادارلاو (
 ان كسا لو يدع يمد لوسد فا ناةاصرج ضن مومن.( )
 يلد دهوتحا ياالويند رد هلد ”نيفحوا هلي دس مِن وملا ل رد دحا اهرب الا.

 لد ىا نيد اسر دجن راج فشسللا ةر ةرض تعد ناو تمليس |د
 لاَ ذزسح سلا حاز ادخي يئاايلاخان دحا ناماذا يلا وسلا



 515 : ةروعلا فنك نع ىانلا ئم نوران رش 12000

 ظ يازوأدلا نوكسو ةدحوملا عب ره نع كرهرع مح نع ةرجارملا 00
 | 2 كلاتو ىلاوصلا يريتسملا ةدرح نبا هن داعم رح نع دين نعريماك مل

 4 ءىطْتت ال هِي دص اهرسك و تب اولا ع 0

 > ارماو اكو امض وأ عا باج سلا. نودرعدادس

 ه يي[ ةلو در نه دىد أىبس هينا ناسح لاب هي دص دا ؟ در ظنمح

 نسح و وانساو باطخلا نب نعاس ١ غش بعد نط دحوم ديار هللا به دمد

 ٌ 1 1 جلا يدرحاوومحا يأ ىسابعلا قب لمح

 2 نادي دوياب يقيد ذوب ناسا يا هنأذ هلع يذالا
 يبا لثس وف حاواملنصا يد لسا ليهملا
 ران 0 ناو دع هلاجاو لطعتكمللجاو :ىطعد ناو اومس أ ذي الإ ىف

 ١ نف وعار ق١ يباح اا نيت انسداد ينسون قي

 او 0 مسدر دحاو يوم نوبت
 نط فقدرتسمللا ءالضالا ول اا هبتس ”لولخ نع 2

 تاو رخالاو اندلا ىف يئاشددل ا ءظفح بالا :رسخو

 داع دلا عوجك ا ذو د درت ميغ ان١ عرسا يا كش وا منع ههها بخ نم هربخلا
 0 مب نكمل ندا ارو ]

 ا١دو ا عاتي الازح هلاذا ١ كل قانا ذحا عت وب ياهذخاب

 | ولاو طم ىف ر ويونس دلبر لفل ىلا ةبش يوثبلا هرب دم نمل دي دش ديعو
 7 عا ىليدلا اكو اننا و ٌةياىهملا م ,نرود ةنرعملا بانك اظحاجلا

 000 اا هرحآ ماجتاد همك ودلؤلا لارعاب ضايع نإ ٍ
 5 .ال١ملصاو احلا نعام وح ىأ شنان ازحام ولوحا يابن را

 انوجو نش وابد ارحاظ انا ”ئشاا نيس حازم لاطاد صن يف اوقلاب دارلاو
 ا ةنلاني و مجولا لارج ةاذؤ نال ر رقد و د د زلم اهلا جاع ١١ نطعاو
 ا رب يعم نع عنرخو أيفارطا نم دازام ذحاب سس أرال 3 نساوجا يدل



 هذ انبخلا ةولص هٌئيلصو شد بجوا نم يا ٌييلصام بجو يح نم ضمت لهنا حا 1

 يو هبعايسو هت توا يا ا 3 ظ نع هد زا ىف ن رج لاجرلا هم اهوتس ئبلد الا هن وثح هبد ن ال هولوعتسم نا نهد و نعملا ٠ ظ ظ ريغ نيرلكملااينجر ,ك د لح مرحو كلن فرلع د ةملُخ هاشم ايخاواسبل شما ثان ةنانزو 7
06 

 دارا د ايحاطولو ةنروص ريغ ىلع نأكو اكدسس يسي ملناو هلك ني يذلاوتلاناويح

 اولي رش ل ناب هلك وك او !ابشم هنم اوم الن اب هراكى سارلار عظم ىاةيزنلتا ل

2 
5 

 1 ل : دودج لد نابح ارح ف و يوكل ند انما دحا ف ذي دويبملابا نس هل اجلا | ١ يجي را... ارعأ و تراوشملا [وطمحا # ةريد رمح يف نع دع باطلا برع نيا نع ق تم نيت / هلا عبو أ ا ل | هم تل لال

 1 ب اج كولور. ةسم هدم يف يو |لولا نس وجل عش نع دنا وهكسلاو يف ارهلا نزلا لاو سنجل 6 6 2

 ١ يلا ا عم | ونعاو برارتسا ىبحااكاهانب ىسا نصح ياا قسكألي
3 

 مي

 2 كيور * اح امرها وض هيلع در فعل ااهيبلع مج و بضن ةراج هما عج.ةملْشم وا ندولإ
 يي ْ فيصَس سورع نع به دع ةمربلا بلم اهم نوب يذلا حلل اقوه ىفانألا

 1 0 مك ظذ دوس ند برع ريحالا اذغللا نه نوجا ماسالا لاو دج نع هيد ؛ نع
١ 

 لصالا نا داررملاو هينا نا مسلما انك و م يلادول ىلا ىلح ةولصملا بجيش مك انلحا ىلع 0
 هنت 5 باع ني أبل ا نع نص يو اذيلا هرماع نم هاعرد ىلعٌة واصلا مردنماب ّىَحا 3
 كفيه ١ نازل واكل انا ىاربرشلاو سحنإلا هللا لعاذلا و هلعاذ سيد مل املانبلاب لح 4 ١

 دن ثللاف نانتدملا|داذ اه رشم و هوه ينبح مد ةيلشت ناغدو ةمعرشم م

 رو حححتح
-- - 
 يراد 3غ دل اهاو دنا نيح ما هربع ملأ همس ار عطمت هد ايطصاب تام هيض. 255525252529252 هو بج اسس سيت

 هةمالة روت نملاةددر الاب احا ممصخ ىمتشس الاذو اطلارسكم ل (ليشاو
 بعل مريهرعم

 هدا ابني ليصم ناحل يلا تعد ذا اب ند وملح !هكباطنحلا نيه ب نب ان ناد
 ظ رزكدلح يف اون دصاو هدحولا جس اور د ةدأغص نم ةئصو اد اوسا نم يساب يا

 ا هض راعي لو ريض لع كة عاط ناحل ضرع ناكا ذأ: نام هدا ن ان
 أ 0 نهو مومذم هناف ةجاحوب هر ذكالا ف ةدل يلنايال ةضرع هللا اولوجت الو

 0 "1 طق نير عننا نع ين الا نكد لح عوام مريزل هزيود.هدوج باذللا :مهلع نيد
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 7 تيوب خت حعسلل

 0 يي 2 يم
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 3 0001 نعي يوب ٠-62 - 2222 يب يس يس ويدي ب سس حسو سويس روم

 #1 سي ١

 2 د هورام وفق عارملا ىوسي ورلد اضحن اكن و ىسارلا يضعب يلح ن اه أش مهص
 اء[ نيهعاصا ىلع اسنملا ايد والا اهب ؛! وجاك أظنللا نب رع نجا نع نزلا يف تاج للا ا 0 5 ٠ ا 1

 ْ ”ىنعد ,كمّمس يا مل اعدل ز هي دره ٌمِنددأث لث لاصح ياانالث ةباجالا ماما د ا . |١ ىلع فاذا كيفيعض دانس بج اظحلا برع نبا نع دع ةكرل ثعدةؤل اب ةباجا يللا... ا 2 مزليهبيضرد ودكريع دا اوك ناكاذا هذ ئاعرب و هنبطرب نينه وجوش ناب 1

 يذلا يضرم يف داعلا لاعخ ادانس اب أكرم سدتللاب بي نكاد طاب اب بما خم بلطن , |  فارطلاب ةنظانم يان ارئلاب ىذانم ىلادجو ررضلا مظع هداذ هلع لاح امب هلع ١
٠ 

 3
1 

 ا 31 ىلا ىلإ نع بط ىسللا نم هش ود أ ناسندلا ىيلن يفوخلا هل زئاحملا هبل ويد
 : ١ وح لاهل لض ا لم ان اصخ ىف اذ و دوت ١ نمد نمهىم العيد اجا عض هددد
 بها نرلاسصقملاو عدرإا نع وصح ارمي داري لدد مل يوس وطن دي وها اكدلح يا
 ١ لش ةهجج ميم رجا ولاريصي نأب جدرملا و نودبلا ف تاويوتسلا عاش او ةلطابلا

 , | هئمالع (يزاخان ا مالسالا لام ككذربع كام رطخيال جدد هنطب ىلع هع ضلع...
 ؛ | ئماعشم عزمت ىلاحلا انه عم ىلع ندوب اهيعاش ١ نا ىلع ىلعل او يلا ال ةلدل
 1( ةفولا لج ةلذخل او دب وج نحو ملاعلا'نح ىلا ههججد ابذ وم ىدارلا م وكم بلاعلا
 ' ظ | مس اًيلاوباش وثبلا و هردا وف مج اهىبط دااوي وحد هد رعم دوب ةعاطلا لازهايا

 م ةباصناسكيف سيل ينوناونيعاش ناو عناق اوههادسة لنه ججاو 2020200077
 1 نم اطاؤساب يدهن هباوريف يدذد ئم م اىلع ناخا هللا وسر ىلوم ازعل 7 أ

 - هاقتعاب اد دض امج ابان امو ةباوت د لغع اذا مامالار وج, يا ةليالأ يجبح لك ْ ٠

 1 يسلب تفجر ار ورح جي + وسعر

 : | , ن ولاوذلاك ريشا الرعب اهازع وح د مونلا ملع ىهستد دحا دارل اذ ارينا اهيل نا ظ
 , | مخاد اهئ يجوع ىلشلا ةلكذ يفاهحتسح ب نكرصصم ىل.ارب ضحن يف تدار يرععملا 00

 ٠ دعب انكار كمل ر ديب اضحااهيندو ؛ة اشي ام عزي يضل ابرو كم يرش تسد ظ ظ ١

 0 بلط ياش ن1 قم قع ىاخا 4/ىئقملا بيسجح نب رجع نتجت ينازع مود املايف 1 , |انم كس نيا ضلاو نشا نمو ش١ وريال يلا هسهرساناب ياي ابأذللو 2020000
 1 نك ناهبوطعد كيشادر ا 0 |
 )ا ا 0 ه ىلا د ا١وءرلششا وه ٍ نواح ”ر لد اهو باي 1

 / ٍ ء 1
1 ٌ 
 د2

 د 0 ١ , 5 ديب / 0000 ا كونت 0 ةفس 7”



 2 لاا هووص امود سعي ولاة رسب ىسعيف رمأذ و داملا ىّيس ال ام كلتا نعول ظ

 5 هريسكا قاطئاس نيدو ةلداررع نب رناج نع ئلطملا دوبخما يرمطلاريرجنو نوح ادد

 هيشش ئيزلصح ي دعب نم يس يفو ي ندد يم يلعن أخا كأميضعب يف هدوجو عملا ظ
 افاريت انباوو درص ذا مزاذ موج اب اني ديضد و يرشلاب ابنت ةلخا يد ةئلابةلسح | '

 ” ارا هريجو هللا برك خم لاذ باث د با وكآح بابسالالع رت ىوبتتم عم
 يك لاقو يعد ام يلعن نري ن الام ل امساك يفرسو اذكج قست 9 ناينرهيالا 7 :

 باني ف طخ دع عصشو ايرسك نب ادم وذ لشد يجنض ول ْن كأم د كريط كلا ريط ل 1

 اند ١ ضم تارعلا ىعاشب تب انسخ نا لبرج ٍيفرباحا ركام نم ىسنا نع مويا ٠
 فطللا نهراب م ماشا فارط ابين حو ىوهعتملا دف ولت ا تارت ”رفف باجي يااخي
 هلتطارم وا هلم نم هلدلا نعل ربحا كجم و لش د تانئرلا نيب ضر اه لد ةلدرك دلي نم
 يناحيص يزن وريا نسمح ويحو نين وملاريم ١ ىلع نع هن اوبط يف دس ننا هبئطر وا

 - تح + ننس كوم

 بس < كتيير

 أكو ادب ال هلؤج هشملا هجو نيدو لسملا لحرل ا انعهو انزو طك بش 6س ني”
 لب أ يعيش لمي ل د امزبف مسعد كواهريز عطني اند ةوع دحام السلا نكو |

 ح اموازجا عجب ههتش مسبب نيح علطتن نيح نم كون انراذ نيح ا اهيل نون 1“
 ١ .ل اذ وم هانت دح هللا لوسرب اولاؤ 1 خربغ ىلا صوخلاو عناد فيللاو وسلا .(|»
 . بلك كك رهظ ادت هش امجو نود :لذعل اب يلسملا شد نا سايشلاناكو نزلا غ١

-- 

 ل ومم سائلا ترجو نود ىضفمملا ىلقملا نم رسكوا يضخ وسن قتمب هلل لادم
 هتضخب اد وبحا خاف ةريالا دنع لعن طوزعسم وه و نجا يدنمام لولا اذ معيش . || '
 , هلا ةبضعلاو علا يف د د وهرينخاوانرحاط كيضري اوما حشاش كلو |
 دوف برايل ١ يف كرت اذ. هيلهاو يره د تبريث ل ومن ثيح يرعملا ةلعلا كارد ] آ

 ا م نزل وت ىالميحلاعارإا قمتخا كاا>ر نما ىنا نع لح ده بط عد انضر يؤم. ,

 شكلا انه دارملا ناب ومحو هيام و ننرمع اور ىف وار نهد (عنواوض و هسه كد

 ظ دام ىطاع زداذ هرع نم تيب يرثدعو باش تخاو معنه تصه نينا
 ماطنابإده مسادارطاد اد ددسم حبش هرائيلا مل ااوْمْحم مدني اب ضرتغاو ةزيس 7 ١"

 ا / ا

1 1 

 ظ 1 : 9 ظ 15 ريهاربخ ا #باطخحلا سرع نبا نع .م رثكأ و اوؤمم ادن يا ملسملا نا ديني هيبلشملا ! ٠

 اع
 هتمانلا ن



 ١١ ءاطعب ارلا ثمان م نس را ىد املا ل وضد راعل هع مزلذىساملا نه ُكلِخاَه وا 5 ١ مافل نوكسد يفد وو اهييبعزي ف !ةكربللا سوس ارح يق نما ةينكتب دوا لاو.” 1:

 نكسب هطعو ةحيارلا لذ يا كيرلا بط هدأ فدرتم نؤملا ذشو هلي ارمك أند
 بس انكوكع رو وخلا نع ءرندامد ئراسشلا اهيلع هيد ةرع ان غازملا الا عفن عورلا

 ٠ كاجو طداشن ىف ددزب هناخانملاب ويضحك ةلكأم نب ىشا نع باتلالاو ينككا
 زول ىضخ دارملاو ورم يران هد ولو نيطشو نمش هند واضع الا ديم الك انو ٠
 هلا ىلعركرلا ىلع مارح قد الل عورشسذل نيلجرلا د ني ديلا'بضخ امارس كا رمللا

 ١ صرد نع اب اوهلاةفرعم باتكف ياخ رعملا ىف نونا فعضو سن أنوع يوشلا
 عايض. لاو ارانب وفرك و اوبضتخلا هرجع هيبازع مدد اياد ايز ني

 ذاخد ورابط وح نم هذ قلعت امر عشملا نيظنت أهيم ةربثكدب عاتق ةلوادسب لب وقرن وضخ دا مضاف دودو خداع ودع تكف رتنم
 ااييمو

 1 دايس ويش حاد[ سع ٌثدرح ٍِق هله دمك اللا نزع هو ركع ةروذ الا نع مارخ هناذ

 أ هزيل مايد وتيم يقمن يخل كان دانساب باظفل نجر نب نيعرع
 | ىتلاشتي هددوتم عاش بحعانلا لوجب ةعس وب يا :هرحد اهيند داهشجالا وسي يلا

 نيل وبحلا هارد ادايقد لاو هب ماركير جل ملكك امس ريبغد أّولوم ةدرودمالا هْلاسرلا ْ يقدر و ىف باتكوف يس رمل رض اعمل نرهجشلا نيم رشس ادعس و قاعل 1
 1 : ؛ 37 هاما و يكبستاو ىليردلاك يسرب ةيخجرتلا ناعنا وبلا نبا نيل !نيهرجلا ' ماعاو 2 ,نمع : ممتد انما اّمثردحا نسمح ىعاتناو هرداررع وامامالا ىسكلا نب 1

 ظ 5 و نحدملا ىف يهبل دامس انتخ رك نكرعالا واني لشد ل لاا هافحلا سك
 ا مامال اريد اذخاك ةرخر ىب اص ١ المخا ظفلب نكت م مع ثيبدحنم ىو دولا يف
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 ٠ 5 5 ١ و 2 7 ' ٠

 . ةولعرلا لذيد ةلرملاب هونوتو و رجد وحدا لكس انا يارعك الطاب ىو دا اطح العبيل
 ظ ! ىف ذ نيس ل وال ايف ءرعيبجت هداؤا اماه رج يضعاو ميَخا يضاقال يي د6 ريما وك د ظ : ا 5

 1 هيا ناولا او ريزع ئ'اراشد ١ يمضنخا  ةزدرص ىلا ئع ف لالا عولاوزاججادا
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 ما
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 [' تق

 للا

 ىلا

 هل



 كمال يطهكرن د ره اب انا |. خا كك نينه وملا ريدا ىلع نع دهزملا بانك ىف مريط لاذ 7

 ال وي نم وسفن يسع ىف حرزخامل هلا انس اطخ دستمت مل ناو 12م3 نم يامل اوه ائيسلا
 هيبه ىف نع د فيرس أورنج ايس أذ ٌقْضخاي لوم ايلع عيسةربريخ ةوزئل جرد الوانسسخاب ٠

 هربا نع هللا دبع نين ربك نع يوبسملا بطلاب انك ناعم مكن وناو سلا ني ايسودلا ٠
 ةريم نع يركسمللا هاور د باليل نشاجنا نع نشلاوب ذك هذ ضوع نب ورغ رج نع
 ١ ظ 8 ريدتشب اهيا شدالا وكون يف يااكرتمر ريدم ف ملك ااه ذم سكت يضم 6

 0 ”اداريد ديوس ند بويملا نيهز يان امزدارحا ىف هال هنهرارتمل اظفل يفو روما ران
 1 دي 9 ايت. ' يعرف يف ؛ بط مو بيع ئعرابعاوعذا ةدكولد تامدلع و نا نهم نهاذد ظ

 0 |... .تينج اهولعجا يا نوكسف رسب ارح مج لارج ولا ادرجا #نعراعاو ردم ةكال اذ ةريرج
 ا #5 0 "ةطماف افا ميلع وجا باودلا يدجا ياي ديالا ناذ يذات كيل ةبارلا يلعاملع لهيسي
 |0000 يا هن اووالا دولا, هلطتس ينجم نيج ةولخم لما امن انماب ئرلا دصتلا 5 ق انوي
 ١ م ا ا نع هل ساو > نكمإ ام ةداللاب ضرما دصقفلا هى اذوب ةددرسم أمن اليا ن وكن يد

 ١ #1 بيوإ# * ديس لع يرع زدا ىا هزع لط ع هدّسعف رازيلا هليصوو ةلمسرم ىرمنزن هاوي نب 0

 || 01 0 0. 7 اهمهد عياركباب لص اداشرااوج خا كزصوعو دوم ةريرص دانك سيسلا نبا ١
 0000000 2 ١ اوه نم يسلاو مل ضو نط يديالا جل ةدعملايطزجلاقاهيماو ذيج ايم ذل
 ظ ظ ليحل هيل تربي مح تابردصم ىسل#" هب تيب هان اذ اهينو نويسم قالا نكامدلا يا
 1 «داطاو وللا دّمع نير داج عرش بلا يق دأيو ىسد دل بتجي هدال هاجت د مجرما ن اطيشملا

 . يت... رجلا وي رح مىظعاوانارسلح نيم وللا درسا يلا روم نع انلإ رسخ /فيعنض
 ..””اهيمخ و دويل » دكلاب ارعررف ا هي نب بعت ايا نلخا يلع لجرلاركذد نلكم تجد لج#

 ههحل يك

"4 

 ثزح دكا 132 د ىلا وسما

+ 

 « ١ 2" قرشا طودا ياما يلع تيسسخام ىذخا رك هدنس يلع هوه د مدحل ليال يل بنا وح و يد دبل يلا هعيبز نيارهاع نم دادخج عواَت هني انف راخلا
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 اا 01 ١١

2 1 ْ 
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 ٠ سس . 1 هه 5 :
 م : مه 0 51

0 

 "||| ”دح ول ١ نص ىلع لاملا ج احا نايا دولا ىلع اسف هراسصتش اد رع !كتاوم اةنوك 5 ْ

 ! مويلا مو ارم واهربكة نم نصح ينللاب رثملاو الا ىف هك مشو الا نجد نمل اوبك مهبلع
 |. نع ىسعاًمسلا سلكا و يلتلا ة سدو برد ئمغبد بااجلااعرشم ةبولطملا 3 ومحلات ونعمل
 / || اليسا يقبل نعش 3 ثاد املا نعر قملاد بوطنلا تاي اكو ر وهال اي اهم ىلا ضعوهخلا
 , | نع لدا انكو ةروفلا وفد دارط الا ب انك فادق هييقرؤملا ولو نم ةغن أملا بالا ىلع "لما
 | | نافذ داوسريفب يا محا مادلارسكب يكاجل اب ش اوقبص ١ وضحا # هانلا دبع ٍثردب أح
 ؛ ١ ةنلازهوومالا لاثتماو نسما عابما نم ميذام نهوملاب اشيعرش يإلسَس ةكوالمل
 ' (| ١ ضفنح تناك ةيطح ماا ىضننخا قيد دانساب نم ارم نب نع دع بانل نعا
 |١ جلا وكذ ىضج ب اا نامل رحم اصمم ايف يقل امش ل ا عت هل و يراوخلاهند دملاب

 لا .ىاجوزلا ردع فحاو هتغاورل '؛ : او هم د و هجولا ازيكك يا هجولل شا ناذ

 ٠ ذا ةضحاخلا ن ال هيل ابحاو هدنع اهعاج ىف نسسحا ١ نوعض نانزلا هددج تلض امس || ,
 ٠ ىضعبلالخاذ أهيل تيشن او احب اهيكرن ناواهجوز دنع اييوظح تلف ةارملاةوهيشس ١

 ' أ ١ وكوب ناناارسك هي >ضلخا رك ستد نب كايا نع كبلح ةوهيشملا» ةولحجل ان ده
 1 تادح نا اذ هود اير (ئادد ريحت هكتعاط و اىنغنلا ظوظح نم هد سن اع
 ( | نيماخ ىسنلا تاوهيُش نم سلخ اذا مدرلا نال امتلانم بطلا ىطن ا ةركرفكي ككذ
 //َ / . ابصص اد دص الكذ نامت هرلاو بلقلاو ىلا ةعر انمي نم ٌةداصلاب حراوبلا

 ؛ ١ ١ رزرلاف ؛كرعالخالا بانك ف يي رتلارل وباين رمل ايف! ن١ لماحلا هب عفتطاو لمملا
 0 ع امو درج ياكل ااا وصلخا ىيزيعاو مجص ةكلاو لبج نباذاعم نع
 00 رابع لا عب نم هل صلخ هلع ياأهل ا لاعفلا نم ئيقيدل هللا تاخأي رلا تناول
 17 لطبال نا إش و لاج ىنفتلا رد ظحالام صالخالاو هبر لبع ال ايرلادبع يذلاو

 ؛ | ظل اماودب يانا يدم نايس مو نيكل نم اظح الد ضد ايلا ىف اضوع يلع ىلع
 1( يشار هدوم يد خاف قوه دهان ؛ | لاكن درداةداباوصلخا قريع وايرهفلا ىسيحرم ةكانلا نعت ىيلا لاو ٠

 1و داواهدورح ميج لع ةلظفاحلابال اا يكرم انا نوت لدن دبلا تادابع ضخ!

 ' | (يييكسم يلا حوض ل ناب ينولك يا سم ١ اهل ة سم ىولخالا عمال نوكت
101 2 ١ 4 



 جعار هه ود نال للا ةفاض ١لتر اوجد ن اضم مترين اوهوص و اخو ماوسب ظ 0

 نسل يا مكبد ةئحرم لأ باوح مزيجلاب اولخ لد كلذ ملغم نايكناذ هايس لصاعساو د
 4 ىيتض هيو [رر نمل ىن!نع بط ىدلخلا قرط ناب د ىع هلزحالا ىلا ةيارعمل اب مكين

 1 ظ ١ رالاةدازا دنع يا باوطا نزع هرانئم لامن اوعاردلا يااداشراواابهاوعلخا 00
 ا 1

 تيشو ام لعدداو ةدسمح همي رط اة مس مزن يقل ةلصخملا هذه ياامثن أذ |

 [٠ ناوكسو مدلل ين بج نب سعينا نع بقانللا يف كنا حزخ ضرالانععدطلاب 1
 2 ٠ ا ظ ةافو لع تس اها ىف يامل اود وكيف ويلخا كةكو ربه و فصض يصد ةدعوملا

 ١ ش يهيم ارثحاو يقف اظعاب يشيب "رى ةلزخلاا وسصا دوئحا وطعحاد امهيير ذو اههاشاو ظ ١
 خم عذحا ذويلاو رولا وتد مت ا كك تاطنقلا نفاع نينا نع نسح ىهيسز و اجييلاو ىطجبلا ق|سسح هلاو ظ ل '

 هرقل موي هزئا دنع هلافكلص اداهمبحاصل اهيلتقا ياائسالا مَقاةئكاس ةوجم اىهنيب ١
 يس الاب داراو الجر يس !ياؤحر ند وذل" شك؟موب هانا ب ديد ١ لم ين ازا 2

 ََس خلا يرحل انك مدل هاش كن اهانس وا ناصاش هاشم ىلع هانعم ىفاهوا اكلم ا 1

 ا ادرد ىف هدللا عزان كل لد يبست نحن ةكولملا للم يلا ة ثم ريل ةيكنام و « هدحو هكلا ا

 3 ْ اضن ١ هريغ بابلا ىف وربرح ىلإ نع ّن دات هل هناا دمع نول نا كتشس او هيابربك 1

 ١ ديلان عم لولب ةونحإا نعربحا ماخاب اخ م نين م وح ا وحار "1

 ١ ١ مكتاوح ١ 13 ومسل ىا ثاونحالا ىف لوخلا رصخل و1 ناوحألا ن امن اماّره١هسكع

 10 مل ةوحالا صحو هرب هدد !رهيادج هلع وادتبم لئاوحا |
 ان ةركشا ديلا نع ةيانك هسا دهجا لكو دن ينجب كيني ١ تت كل اكم ية 0

 يا سل اههن رول رلذ ءح تتحد هضم يف هكولم نأك كب ياه دب تنك محا نايم ا ل

 مي انكتأ حاولا هس ان نم ليام سلس ذ عروملا نلت ناو هه ادط سحمان وجو ٍ

 ل

: 
[١ 

 1 3 هوبطي الأم ماد دا الخ هنلكي نا مت هيد وعصلا هن درج يا هاملغي امه لمعلا نم هفللي الو 1

 0 ' هريؤب وا هند هيلع هزويلخ كرك نك يلذي لمع ياام ءهفلكد يدشن ناذ ماودللا ىلع ]

 نمد 0 هان داّد حب ادوربجااو م داخوتم ملا عمو ]

 50 ' .ءلع نه انما ةباجولا ةلماقمايلع ئاخااهذوحانم تاضوح اكد صق | ١
 هوم اقسم انلل نعم ةدرّمعلا درس اذ بلطلا لصاج هنكت هب ناسللا ىلطنم ىلعلل لاع يا كا
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 يسم

: 00 " 

 انوا

 0 عاشا 03 اخاه ىوحاكب احلا نا نع نب نع دع مالكل ىف هريصتش ى دوعن و
 ظ مكوه يوثا عم الايس نيس هلاوأعرشم مد وم نما ىتك أينحازخلا و ضنملا اليم ىصتلاب ىومنل ١
 . ١ ' اماجرلهالا لوطد ىيدرلابابسا دكه اساو يتلا برس ىوعف 'ميضعب لاذ كلمفايف
 |  ظوملا يفوكشهانع علق أ دايش ارد هلع يش اهنا وابن دلابىش 1131 ةئ ل ىسزنلا هارت
 | | . هللادبع نرباجزع رع ةي داعق ايلا بحد رد هبسسال تطويف ةينملا هوت نايا
 , | الو هر ذحا لقسم ةكوحا انج وب ال لل و لوا ابل اريل يترك كوخ ا /فيوض دانماب
 , |  هصتاوارارّمم ةئسن انك ربجحلاو ةئفن يركملا وادتبم اكوحاذ ينجالا نع هلم هانم ان
 | مدح ار كيش نا ناوحالا نمار لح ,ماباتل ار د هنو برحالا يح سس اند نهري درعلا
 ٠ | ةفبمو درصحالا ميماذ © قيسصص ىمانانع تك وبج 4 ىصرم جنم ايدل يوذ برت
 ١ "يهل لا ذالتس داق رطفلا نب ايرف نب هددادبع نع دب اناني نع وسط

 . - ين اغ لن هل مودنعم ال اذ د ابلع ورع ١ نم ىلا ه دا دا ةكعزل يحيك "نهال اب وج و داكدملاو
 | ياحرش هريع ناهز داو ا( ضر د خا ل ةداعسلا ةم لع نم ةىلفع اك ةمض ةنامذلا "ا < يبت هلذم نوكتم ةكنن ايي ةئن ابخإب اذن هلو يلم اعم ملهاه ل يائلت اخ نم نيس الو
 0 , : : / 0 . 'هريع ناخدمخ هربع عاّتم ىنامدش اذا مداوجل ممجانكو ويس هلهاربش ىلارظن نمازكو
 أ ١٠١ نعد زحام هاها ينإ نع رككسع اجااذكو لح ككامايب ىنم١ نع يم دما ايظلاو ةك لا[... ظح ةريرعع ىبإ نع هنسح 52 > عناديالل ةِشاجم ةموم زم اهبل دايخاو ككذ ىف

 ١ كرك نكمل ددللا ين الب ةرط نع ن اذ سسانلا يبا نيف ند اني دلا نع كبي هلعجو كك >

 / 0 ' لرع اند كت ككيلع بجوا يان ادد هدد يصيد اه ١> كاف أعنا عض تالاور دعلا أ .١ يلج درس ديس ير دبا ا بكابجا ف نع اكرم اضم ال ةضاييجو ةبارعشما نم لحم
 55,رئ نحل مسدبع انئم نك لأيحالا مك ١ يلع 6 اجلا سي دا ذا ينمد ماب وسما سن انا
 | ور وا ىكت ءلاعش نا نع لضح هد رعد ل يا هكر مدنا رخام بسحاو اك ذك اعني ل
 | ||[ هرلد هلل يشق اع عيدا ياداد تاويتداربكاو تامرخلا خامل ىهططعا نه يا نيس انما

 1 : هد انماوو يلا لح هاور ود وعسسم نب !نع دع ينذيلو دفن الزنك الاد
 0 هلاضعا يوب. دان ئسح اذ ىولخهلانس اخو ىلا ةضاير ينلعفز يتب >ا كف يعُص

 دآ | «. | ١ فام درعا لاق شبح نم دحال رن عقب ملاعب ةربعولاو ةيبسكلا مولدلا عيد



 أين دلا :قلعا ب داذ صوص لاو ىدلا لهاو ايد دا لص ا كامل ىلع بددلا ىف نس املاو ْ

 نارملا ل ناك هتسسرارمو هظنح يان اوبلا ارقد ارميا و رطان و ىلع هزي ظ

 هيانصا , هيلين عم وتلا مويوه و هلظ لالخ ل موي هدد الضيف بلق رهف ف نع طلح يا ا
 روما بيد تلا اما سيرت هبرخ د هراوجل ماطتراوةقلخام صراتذا يذلا ظ

 يع املا ةئيصب هلل احدا ينم ولاريبهايلع نع خيران فانيلا نجا وره هده اون ||

 ظ

 ظ
 ظ

 ظ ظ
 ظ

1 

 اس ىلا لاى داو برتلار اوسا و ؛كولملار ابحاد مولدلا ايصتخ د هع ويلاو ءحاضفلا
 اكْوو دو رخل امزوحد عابطلا سارق د عد اولا بد داثو ىنمنلا ةضايدو ملحلا عج
 أ وسد او ز ارسال داع 5 بولّحل !اظلمح صوصخلا للعا ى داو ف اهولملا كو تاوهّسملا

 كل ان اًدهالا يف يركسعلا انكو > يسم نع له ولا بذا يف ىل اىرجسل ١ ىف ! ةايئادلاو ريسلا|
 ةرحلا مش بح يح و ل اصح ْثالذ لق ىلع ! دريس هاداشمبل مولع كدا واود

 ادا حو هد اجام لاسم ىلع ثعش هدر وب راّسحا ريع أفق ال هيعيطلا ل هيندايولا

 ل وع ىسشاو بدالا ةمز هلعر ومهام درعلا و ب دالا اوس ىلع هل نجف ىصنشلا ن لهب

 ُْش ىزارشملا جبرا دبعرصن ون ااه بوم اهدد نيو ةئلازو ان ررهيف اهييلطب

 ر اد نجلا هددارما اوت اولا ملزم لْزْن ءل وصخ تر داربح ل عنك لك د اق د

 ١ انس اند يبا اوس ناكها نس ايش ىلع ل اغ اجرا ذود أن أس | قعد لج باوثملا

 "خاين كام ابن اطاينتتتم د ةيلعام ةيرهل ايو وم ياايضاف داع ابد !مَسَم هنوكولاخ

 نع سه مم ىسنلإبدعاتم عيب هقعريدلو هفاثلاف هئياشيالو هيلعرسي لف ٠

 نع بدذ اعمر رومان ومع وهو دح عج در دجل ا اوعد داادر داك نانعنب تاع

 رك ذ ذ متع اطنس ١ةلم يب ةدامتساام يا ديت اذ ماك لل نيمزتللاو ئيلسملا

 ٠ وكرم انا بالا رع لجو نان ايعرشس كبس ةكوملا ىلا دحو ناب

 و 3 "ةيشسحاوم هدوج وك هب صدام قا ا ع ناد هو دعي الو

 1 نك نا نهرب وعلو لم ناب يقينا يكاخا ين اعدل ناذ شا
 مت اؤب , هر اد باطخلاو بوما ف هياط نم يل واومحملا يف هو اطخىادب علا

 دنع مارحوا مو دنع الالح نوب نب ئلرطملا يف و( هاهم اب اهعسب ددملا نا هيف و ظ
 أع ورم هضاع نع يهلك به هودحلا اك هش هيذ ضلتنه عاكتك رح



 ومد اذ الا داع اور دام ةهيسريم نال 5

 ا
 1 ا / ةهبشن محتشم ا دو دحلااهد ذا /ءريثكا دعا وطملل نكك درو يوض اكلائ اذ وف دم

 : َ نم دج الاعب يعد نخح اود الو صويش اش ال ناب مئالز يا مهاربع ماوكلأ اوله او يضلااب

 / | ٠ نصا ند دح نم ىل هزج يف دع نام علب اذا دبع مشل اق ذ وجي الهنا لادن هناا دو دح
 ' ل ١ يظئان دو لولا اور دا وه د اهفف در نص يوزع و أاعومرم نيد اع ني ١ نع وفرن لاو ضم
 ٍ 1 هي سب نك ةد ل هب بل محلا وع مللا يلا سن ملا دنس ةافاكلا قب كلا ونا

 :. | ١ ريماوعو السرم يوهالازي زحملا لبع نرخ نع مضل ان نما يف ئادعسلا نيناو يك
 | | ىهزمللا همعضو اذ وو وم د يسم نيا نيع هزيسم ىف دلاسمو لداعلا لاهلا نيمم وملا
 1 0 يا دو لولا ليطفت هباود و لظع الا مامولل ثيل نكن و دو دحللا ادد داك وش هنلل

 ا || نافذ يِطلا دعب ويكدنع تبست ملاذ ااهنع يمس ل دارمل انا وش دعب اهي انا كرت
 / || هفعضو يطول لزم نجا يزبك

 5 "هزاع ن» مه. مينو قأ ولك وماعدلا لاحم او هلضخ نم و ولاسا يا هللا ا وع دا هيلا

 لا . ن نار وضحد هملانضولك ؛باجالا اهببد ن ل, ميش لاح عا ونولت ناب دب اجالاب
 ! ١ 2 "هب اجاب نو وم ىعم لشد نيحرلا يف اجرنا هود و ناكر الاب تاعاطلاليدو
 // 2 ا!لعاواسر ىلا ةوعدلا نؤنلاو ادلب هباججلا ملك باب حييل رو يلوم يا

 7 ا ا
 ىو ريا هللا ول ىلقنا "هلع ماع دا ناي اوعمجا يرارلا ماهالا لا هاند ىم هل اا

 / ' ٠١ يش ار موز هيذو دجسملا ىلا لعصملا عم تجرخ ىلا نع هنجراتيف يراوعإا يور
 || هيدا عيا تلكر زج لاك مه دياب أمام تلك مىردب بام يرش لاف نوع ند يهب دبا

 ' لا ةردوصولا عاورلا يف اكبر فس ١و اوم دما يف ت همئار اذ اعلح هسيندري ن

 ا هل مرج ام هرلادابعزع دودحلا اومذ دا/ثهإل هيف عروم د دانسالا عّوتسم كك
 / 1١ هيوائادددم اول متارجو ماو د ةرم اووي ال ىف دورحلا دعا وع يذلا حلا يا
 , | يال شحانلا عوتش نان وبتع نب دل اذ ارسملاو ونهلا بجي ميركيف اش هنا |ويبفدب
 ؛ ((( اونذد١ فاضي يذمْرملاهنع هاهدو ةربرعبإ نيد مهلا بالع يدلاونم ني ند : ١
 ١ || وهو اص روح نيد اص وها دظفوكس ونعيش قم يبو نيلسملا شأن وم نويلسملاا هي
 د ((/' قذائب نرملا نكاد نحاو ولد عاص امري عدلا دارللاو ىخاو يلذفلاّى وع مالا
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 ظ "يضابر رم افلئخج ود ةويسلار اجر اوي ياش أ فض الاو جمل اب' يسلاراجب هريش يف درطس ي١

 ١ ثلا دصئملاو هامحلا لاح يف ب هيذ ان لَم ياريس ار اجب ىلا يذانب أك هنصر رعدملا لاوحا
 تد ملا. دعب هايل ايف ةيسلا حا نح ديعمللا د اضدا ليتل ا ىلعو اىليطلاىب امم يف نه دم الع ا

 لأ <

 لخا لش ىا امَسللا اب د ا عض هذ و هنعدانلا ضد هرب رع نا نع جيلا نكد دع» ىلكأ]'

 ١ ميطسللاب رعوند ديل مأتم او دارا امل هلا ذهن اولتض يل نكأم الاف ياينعداصمف
 1 ره الاف دبنمجد يضخ داش ناكاذ ذا يدنا ةزدزب جا لاذ مهايتش ةنسدملا رقم ..

 | م د١ شا نوكسذ فد مام ل ئسح ن لاو هظادمع ضرداج نع عبدتملا
 هرب نأك د الاعدود الهز 5 لب ءههرخا هلو هرأكأ ل دحا وأنا ىف عسع ونل ىا

 يدر يرطعوح و يرسم ارب أمنا ذو هنم لقتل بجو |رن دا مهنب ذ ذلثملا

 جن . م كويسرو هرداب اوزسعا ني اناا ازجا "هت هل عاش دا ىف نهوملا يذم زللا عبلحلا

 4 كرت ملح لع طرا اذا نالاو ما اواو يينضن ١ يعم اننا هنهانأ قالو اوب اثري ظ ظ
 .( ا الهلا اولاتكاو ىزرلا ايدوئس او ةيدوبعلا اوكيض ميونخ ل نول ظنا لو اذ هدد

 5 تمل انو يكمملا رتل يانا و'ئبنمضلمملا نه يدين "هلا ليف تاعاطلا اول اكو ىف دالا ْ

 َ 1 . - اهتيوسيب 5: . ظ
 2 7 عز و براشملاو لكأملا ف طسنمل ١ نع موس وفد !لظفخ نوبرشملا صو ةوهتشا و يوقف اوكري :

 ١ ١١ أ. لكمدبوسازوط»اودت رهو ههاعضاو سونا تاور أ
 1 2 1 مال لوم و نيعنم دانساو هرك لح لسع و ىبل ءيش نتعب ىنلا املا م

 د
 3 لح: يدنللا ناوؤصاي كرف نه / ١١د اسر ابرق نان دا «هربعو يذلا هررمر“ ظ

 كَ هوشم لق |ياأنحا هشعف و يملا نم يللا بيرن ياه اذاكديب لطعلا نم يللا ور
 . داووص نعد ىذا لانع دعب او أضع غرساو ةرعملا يع الن لق ايان ديلا لع ارهاو
 ان اك را ناخ ني "هم نينضد تك ”هانشمل ادرس و جيم اذ د ةرمعلا ضب” يما ع
 يي 2 0١ امهر نك ئسح ه دانس او هركرد ملطخللا نم وهلا ٌتالحأف يلا عموكا تنك

 0 ا هلل ناو رمل اجلا ضو علارمط جلا هوق دياور قدم رشد هلم ظ

 يف يدا دل راني د عبر ىف لا وعم هلع ر اند د عير يواس يع و مهاد دك لن 34

 هلاجر دةكرب ميس ١ و'ولمصملا ةنضاح نسا مانعا ياسخلا ىلا نع امهالك بح ه دسم

 - يهمك“
2 

 ا مي



 ٌّث ينط وح وباع ياو هاما ارنا لمحا يف ,١> اظن هبط للم ات 1

 ا نع درس اذدا قريد هرلخن ةدارحم هاو د يلفنر ان نم ئيلعن» لعتنب ر بخ |

 + انقر (جطتزر نم سرع د ىلا سمت ذو اصئخ هسيسكى ىلا هنح ارانلا نادارماو مئوعا وهو ظ "|

 ا احا دا منيل دانااذنبطب نك يددحلا دروس ىف! نعم رك ذ نع ةدامش نيلوللا» ادد

 وم واددولا'نص خب ي ىا داخل 'ن ول ان هليزلاهربغوعو ١ ةرريوجوم : ةنجلا

 | نم 00 ةناؤر | نيداارولا نم ةجوز نوعبسو ناستاو هوا يف ةنلابم
 هد ؤوكارهن هئاح ىلع ها ةسخاا نمايرنم ةضور ف هل بصشو ايندلااسن
 ظ مم لابدج يزد نيمدلأ نو نمي صرف تين ةدحرلا سد ند

 ١ اشم ايد برع يد اجلا نب اك اهيمدس وار هن لّملارهأ وجل "لص نه ةيكره كات وتابو ّْ |

 1 ريس نم زكا |ميمس ةذاسملاو يملا و ل زنك ئيشسم د هبطت يلب هيب ادندمو ا
 ان يق داللاره ناماذاو ليصض وللا نب اك اهيدرط نيب اه دعب ١ نا دارا يواضسلا لاك

 7 وع داكر دحلان روس ين نحمر اندم يف اييطلاو بح هبرعتسماو تريح ىلع لأب كاب
 ظ ظ 0 . ذي ام'دلوند توما ةرحوحل عجن ذبج عجن انسخ ف د14 ادي دسم د عطل ىروض

 1 عيظك نحنا يفاةراّساو ان دلما نوقع ازه د يلالا ىف اهتم ىافسملاب برص
 ضد اةانوؤف وب وعلا 5 دلما ف هلم 2 ايجف هربخ الو دالي ريال هي الركتم

 توملاركذ باتكف ىض را وبان للا ىنا نيا مورلا بلس باّمعلا دس ١نيهاعلا

 اب وجو اوطع١ اوي دا أ ءركند وما نع يبن ليس لاك ه]ريد وه هوم نين 1؟(ىنصخ ا ئع

 ] لرع ىد "نجد العر د هلاطرا هس وهو ىسار ناعاصاوحرحا ةياور ىف 3

 ا 5 | رلأ نيم وع درب نم ”يداور يف باوط نم ةغرن لإ نع ةِساظ هك لتملا ٌةشاا
 0 نانمعر موص ل ةيانعلاب :راسسحا يلع هلل ارش طنا زف يا طنل! ف أًمهع باعطملاب
 ١ اود /ئيفط دسم سابع نن نع قحرخعإ اجلا ءملع هرطفللا ةوكن بوجو همه د
 ! اينسعا : ديو نسر اواي داوم م" 4 : ناو اهتعامو اج ىسسل اهيا قح

 اضغو مع لالا يب طل [سسمل ا ايو نزرع نولي لثد هج اك نود ذك مم ةياانكن وك دو 21
 7 عا ىمايهلاب دارملاواهريع ةا ةارعإب ناشد الا نهار نحر املا نعاصوفك يا_راضتالا ا /

 0 00و نوت و وزما يع العيلا جات هس نع هم يئن 1

. 0 



 نسجانصح ربع ع لالانعدب كمر اما يار هنا يدي ابجي هدد ناك ٠١ ريل هوكذ هد بنج يلناو 7 ياالام هللا كأن اذا رك ارعلا ]

 اخرلا دملاباخا ذا كن لح هصعوف 3 يبضلا "يولع نانا وءرئولع نا نجربضت

 ىو تاد نمر املا نع ماسلا لصلا للا يو ةريزع نح مازحا اهدا هك اوه ١ هوبات نكك نلوملازم دام لع نحو در دل لبلج لاحم يردبلا يسوالا ملح نبا
 1 ش نع ايي هلو يعول يا ىس اها وعدو مرارعللا مارتذ اب مكيف ١ ىلعاو > دْذش الو

 نزلوا ومايلع اع هترغ كاك يل وقتك احا بد يدويه
 1 ظ |ولظ اوي ١> /دصا ولم هنكت_زروض ه دانس١ و نازك رع نبا نعاصخ انك خول

 معلا نام ىانابوسب ارنياز همز ةلحلاو ماورملا يلع امي د ١يأ راو جا اوعب أنو

 أيه اهررّلت زد ىعس ةداؤيعمل بوي نان اوجيتو يات ون ناو فلا دنع يد هائلا يه
 ١ راب ارد اؤصلا نلت امااهئارهاظلاد ثرمشش ا! اماورب ابا وري اصلا زمكسم اها

 .. باكو طترانلاهجرخ لا هدم وني ىخلا تش دالخلا ها يد قر نوكش رسل
 شواز اماكاطعا هللا كأن دا نمسح وهد هللا درع ضر اح نع اره هلك ىف داوفالا

 هلل امها تعس يا كيلع هده ١ةرغل طا ضانل ان بل ال يمل انبل ابريل اهه عابب ةوق ل
 رهاب ن١ الو هيلع هلا 'مىغد يكب نا درعل غش لذ أدر ؤامركا قل هتمهاركد نال عاهد

 ىتودلا ىنارلاو نع هك لاو ةلسيلا نمسح :نيظنل !ىن جل امي ل اج اخفلاو ىسوببلا
 0 كنرح وع و ةزكأم هريس ١ هوداو فوع هوما صوح ل اود١ و هلم أعب

 7 ظ
 ١ أشخإ اولا دارللاو لص لا لل ببسألا باييد عم ةلويوس يل رياكمملا يللا يح 5 ةصحر عج.

 8 الا مد

 وايه اودلاب نواب 0١و سانلل عولمملا ياس ىلا بالو نْمملاو ةبسلا
 نيم دئعملا ارزخلا و بط ع ني انلذ هياتم ١و ملل او ناار اهيا ىا> دل و معقد

 ام دريس ١نعارك هاب لد دلاسلف يذاع لح ردارك ذ داني دص جب اخاه دكا ياؤحرملا
 , يف دس نبا ةرجلا دس دانئعالا زل بارع الاىيلع لادن هلاشادشس ايا 5 ديلا ص وا ركذات لاوس يادن اذ وص ليم يفانب يا نب و هيدا ماو وص
 حول اربكو يعم ىبدلا ناويخلا ظنإلب ةاماخننج يبزو نع دصرلا يف تاع هن ائبط
 كشر ازجنا يحو و لس رهرب الا نبا نا ةدوهومم ديب ةمزمل ةبش د للم
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 هركذ ام اهننم ةريُمك ل ب اوف كذا نأ هينا وس او ىىسا نع هاماس اذ ولحد تيخا اذا ا
 هب قاع اهو هلاهو هلها ىف هةناذؤئح لكم اس يم وا ارفاسم يااارب اع ن كن اذ ءلوقد | ا

 ه5 زانح ةرطح يا هن دبيسس تامناو ةدهيت وهدرر ىادت نعاضبرم ن اكن او

 لج للا دملاب كتم | خ١ ]بلك فعض ه داس يفو بالحلا نب ع نبا نع به هج |[
 ١ هلو لطاّملا نيهوب هيله اجلا ىف ىلولا ناك ملم هك ذ وهل يا هلت هذ ههد .

  6يقازغا > رع ني ناولس نع هخ عاملا غلو خ نع ىهيذ هلمٌد هدر فظ اذاذ بدلا :
 اى درعا خي مدا. ذا رك نئسح لب لاش أك ىسبلا و هنبصل ئن ولا زمرع وكلا المضوه  -

 واا سس حازب يوه وجو ةرسكلا ىاهوجولا ن اسخوؤع هىلطاذ ناسحتلاو مشهرلاو

 وعن يزد نب فل هاادتلاب فس هرتخاوا يرسل اذاني
 امني طيب هل هينا اوهد اياهيذ نيد يخش ول امد وانسي الانا اد الاد مائئاصد

 يوصجن فري لد سلي او ههدع دارطنلا ىف موضحا يارهئرب سبل و مير ل هيرست
 حتمي لنم ىلك سك نع رازد الذ مريت نحا ن ود لحاو لاسم لف ةد أش هلاو ىضعد ىلع
 ىلا مدرب ١ذا ميعماوئرك يداعب ىلا هوعضو ليس مانع عال خدم
 نسج واسم يس هلا نيدح هيجل ءاجول ا ئسح هويصن اذ هلوسر يلاعلَس داىا درب

 نجلا درع ريؤصن ارئاو د ةرجوملا ضن ةريربن نع قرط ةدع نمر ازيا هويساو هنرم ونص 5

 درحملا نجا 1 ذا كيوم داوم هذ ىك ةفيعض ملا الق اك ةئرطو اسد بميسحلا 2

 هجرحب ةؤعضو لمعلا جدلجلا دارج نب هدا ردع نع بهدع هليضفت رهام لع ابونعم

 ١ ةحالك ار( ذ دل ةزكيت ىد اذه قيشلسلل د ولخ لان هدد همضغ ناكول ه نابضع ومنه
 ظ ا

َ 

| 

1 
4 0 

 ا
8 0 

0 

3 

7 

 ار ول ل ا ل 7

 . 0 نيس اه ةييح ييجبجا --

0 
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 "ا اعاطلا نم اعريع ىلع ةولصناب قارعلا لاش أك هند ةحجلاو لويتتلا نيب مز لئانو
 ا 0 قيد واسد تر راعت كماابعو 00

 ش دارا حيليل منج يأ هلخا يكرحا نا 1ذا كهفلا دبع نيب رجنع ناييإلف ١ ٍ

 ١ ةلسلا لا صحو ةولصئ اكوص وك المأك اونعواضوترلذ اهريذطوا ايل جاره دوعلا 1
 ةراهطلاو عر يح ةبرهاظل دنع بوجولاو سهلا دلع بدملارم لاو عروملالسؤد

 |( نط ىادوؤلل طنا هناؤاوح اكبحداز خدجرتع يو يردها ربصسىانع <20 2
 أ اطفئيلذ ىا يسد يلسِلح عاب دانا يا ءلحا مكلخا فاذا كئلع نوعاو بيطاو ١)

 | وع



 هلت ملا ني ريصملا درب باسل نه نا د ضن ل5 اب دن اصرتس بود اهاياو وع

 وت يف ناك لد الم عهاب داو هنن نماريح كك ذ د ىلضالار ا. اوهد ربع

 هلذا نرع د وعسم نبا نع قرح بطون ثر وهلا نم يم يف زاد نعم ناك نااار |
 نب هرج ادرك نعن ىفوان كه زيه ولذ > صمم سيلا ىف وص درع نب ةبتع نعد 1

 وبعد يلهب ماا ين ني بع قزم ميلان كس واودارسكو لولا هيب نير
 أ مولا لجبرلا ف١ ذا # فلول اذلخ يف ارخن انف د3 هدانا هرصا يشب ىيسحا

 و ا ادم يا وضم بصح امحرم لاخلا وا لاملا ناسلب هذ اول ارد !ليصلا ل د

 بانك وسو لش اره ل دب هبرّول مون وصلا هوي هب امحرك ةوس يامل ابابحر تيس

 وهف ؛ركل ذل لانج ناب يمسي هلمغ لمع ذا دازملاو هشنج ءلاخ ذا هنع هأضد نع |[
 ”لصملا ىلع بصن عدوا نوكسف يب امش هلاول مف ؟ مهوعلا لجرلا نااذاد ميداعسلا |

 مملعاعرلا هلصا مىيقلا هوب هللا هذ ثبع ىسجحد 7 الخ تف داص ياامضن ١

 انييفعم هنوكوع هيبانكو حو اعلا لمملا ب دجو رخل عاطتن الريعتس ان ب نجلاب

 طر لع يع اكل هريخ دا ير رهرعلا يرق نين *كا نمل نعلم انمحلا يف ناصع

 هر نعملا نع هي ل ةجاخااضئاحم طئاولا مك دحا ا اذا كىعنللا هرماو
 دهان نبه دو مل اٌةمعكت لسا قتسي هلذ دحر ع هَمَصحد اضع همس ذة 0

 ادرس نكد هرهظ لام اهلدجكرال ياهر_رض ابنا ذحب امنوب هلو هلوط ةشنرمب

 هزد د ذللا لعالا ذو تانسن ! هيشد برعملاواًقرشملا ةويج نااوهج ون يااونرعدا

 ل اضل اوابوبجلا يلا نرجع برحملا و اثرثمملا يلا هلم نخب مهن ىلع تلم نه

 -ذ دز ال موي ىف لع فا دارك ة فاتنه ظاضلاب ؛ يراصن لاب وبن ىن نع عب يح

 ىفاتن رداد يب نيكل د ازينرعانس اىّلعو ا ىلعلا نمد اطالع هيف َ

 هود امد وي ارم عرطو ناكزو لذ تباركد ايد تحيي .. |
 ذرك ذؤه هرضمت درجت هدوضعم و هن ادعم اك ملحم اذه ىف رملا 1 > نأك نول ]

 8 اراو ننكر احلا صحن ناقرك ذ املا دأ عمد الداظح ع ََج وام د از هلا هدع نان امو ظ ا

 سيد سو , ةمالا ىلع فيم اكن ا ماكحالا فرح وبذا لع انه ىلخلاب ]

 نه اوه ىلا نللشمللا مدد ولدنا ف راعلا ىلع نايفا 'وطيصخ ارامسا مىدعب نأ ناكد ةمحر

 1 ؤ
] 
 أ



 نضارملا ل وصح اجار ت اىهمملا باباعراذ بلطلا مراد ن وأد و هيذ وعام عندي لذ لاحت بلا 7
 2 اه >انن نود يل نعيد لادم اركب ”هلضنم يداض ياض لو ىصخخال ىلات هبعاومو |
 1 نم للعم وهو هس اع نع لح دع نمط اهدانعا ن ود لامرلا دالعا ونت و ش ا

 | .١ ععاخ ماقطب جورلاب همداخ بصناب يكدحا ياذا /ككطضوب اش اءايباكه رطا ظ
 ١) نيللى كاساّتمىكانيننك اب هد اخدد هيدوازهد هلغ ىا هحالع امك ردا 1 !ٍ

 ٌْ اج 300 هروح هداك ىلع هل ٌةاذاكم هتيانكهعم لاين هسلعلترانلا /
 نوه فاخيو ةرككزإ هسنغ ةضاعيل وأ ماد ةلمكر نعل همم هلي ىل هاف مضاؤملا ل

 ١ هكا الك وهاب دلو أنيلذ هكيس يالا نم ىذسْخي درعا هن ولا هالو نق امم اركأ
 ظ مدازلا 0 ماوطلا لاك بسك ىتلكاوا يولع ةدحاو ةحكد اريجام 3 ١ يعن كدلك

 ٠ ا 3 اطلامييسدر يا موح مدرك م كات ١ ذأ مير انا ظنلل اذ ةرره ىف !نع هدد

 0 ل ا ةدسم عروب ن وه كاش مارح لاراثكأو ماظعالا رانكأب صنم دوعملا ىهيذ

 ه ةزد د ةرلع لسخا و هرتخا لع هريبغ بوقت نه كك ذ هدوع ىنات هذ ال هئابطع
 , ١١١ . نهب بح دع بط درميبج يف ةيب زجاجه هدلسم يق رازبإا باظحلا نفع سنع
 . ١ ,ذاهم نغدغ لومجت هيد و ةرنرح يبا نع دنسملا يفر ازا كيوتل ام ىلحتلاارب رح

 ظ ا ناّوملا ناجم ئند اع نب ١ نغنط هناا دبع نيج ارد اج نع 2ك داق ناد لبج يد ١ ا
 20 هككم نيب ىشانعهخيرات ىف ركاسع ندا ىلجل) ككئاه نب رص ضا هلا نرلع نع و ظ ١

 ا

 م مو ول

1 

 | ٠١١ ؟اندولاو نكا بناتك داحاجب لهم بدل د دل اذ داو نج داولاّمأح ين يدع نعو ||
 2(  ةئاضاربح نرع نغ محرما ىرعم كت دسار ىلإ نع 'يراتلا يف اسع ناو ١ "ا
 ياذا اند نكت ةداذو هل يدز كاهن اديب انا ةد واتم وبا ديبع جنان و '
 هيلزيم ءانشردل هب ندرؤدا يس يلاعللا ىلحلا رح ريع ترسل ا نم هوهركأذ موش فدرتن ا

 ا(" 1 زد يح ازيا هلص تدخلا يف هد هديب دموع مرتك ريب ول ورانا مكاا.ذاو

 ' | 8 شنعلا ئسك ىلا هرهال رك ذوحد ةئايصلا ذ رن دقشلا هريك وهاب فرك
 ١ كللعمد لن ناب هني >5 هتذ اصا هود ةياوريفد يغلب هتلخ ن وحن يتبل وم ْ ' (/  يطخي لجر يام ند والااهيا مكآن ١ ذا كركتم ٌتيددح ا خو ككأه نب ىشا نع ه

 ١ ١ ىزلا نطانحلا اوجد يل نايا! ال تاك وم ايش اعأيا هوجو ند قس اذريغ ا

 , , حى 2 ا 1

َ. | 
 و

. 



 2< امسكو رت هرايّتحاو ن ايه ١ ضرالا ىف ةلسد تدع نكت هند هو هّملخ نوصو

 هيل نان ده ةنسخ نت نسملاو نم دنا د ئسنخلا ياذا ىد يف اومخر مل نإ يلدا يفعيريبكتناوز ىفو ىتدرع فافعل يلع ةنيعملا ةىدانما هلم انس هلا نع جود رخ
 ماكتلا يف كم  ضاخخح يسم اناذاهضداجا هتمزج ووك نماهييد داعب ونه ةارملا ٠

 ىف نع يت باطخلا م رع نجا نع دع يصد هدرو يصع كلا ةربن بح ىبانع

 | ذا مث ثيدخلنهرعل ترعب ليا د كدلاهد هرييع د يداخا لاف نزلا ياخ
 يا ندى اوعضح هلاجدا هلاتج ةئدرصلا ىلعلي نم يدجد نعد لباسا يكآتا ٠>
 ايدو هزمعا ينيداذ يم دال نظملا# جل اوروبلل نووض سلب |نلخول د هوطع١ |

 ب اجنع دع ٍبرجيدط و بديل رهالاو "فل ابل نلظلا هركلحابياخ هو دز هل هاليلت
 موب يا نيطحسخ ا درج 66 طيخلارلع بما عسنت ١ ا كك ىيوض دانساب هدا اهبع نبا ظ

 يرحل بكتملا لع اهتم فرط ئنلتذ هببكتم ىلع هييطرط نيب فها نابدب
 رك نملا ول احلا نعمك ناب كلك خزع قاض ناو ةر وتلا نوصا ةدال نشا وا ضرنملا

 اماما رم ريخن لمح ثم ةلؤم احد اكان دعمك دخلة طريح جدن ٠
 فاح ولد نحا نرع بوح ولاو "هن لئلا هلال لرع بدرا رم لاو ىله امرشا ىلع

 رب اج نع دسم ف ىو ليش او حوبطللا ها/ح هرنع ةدولدم عن يف فلاي مل
 :ًانارح كدزع نويل لعاشلا يدب ند ااا كر رروعل ندولازهر هللادبع ند

 نيييعباعملا ينج زحل نه يارد كانا يدينه نانا ول هه يك يلا نوخلاصلا
 الغ ل غ ١ سه 1 ا تداذ
 الح نوه نداذ روبخب 110 اريج |ىليص كرك ذا ا هل صخب و هناا دبع سه ىداذ حلاص

 نخل دود اما دارس لوالا ف ثدحاد ضر هلايف هللاار وح ماو 4. مك هز د
 > تمس نأ نوع هخرات ىف ؟[سع نب ١ دبسلا هلا !دنعام ىلع ءهامولع ه لبعد انشا

 #4 :تحيصو هو ندا يسم َْح وك هو رسم نوكأ قم هللا نوسرأي ناك لاك

 ثيحرىاذ ةعازشتا اهوبع دا ىدرع رمل 0و ةميل ديلا نايعارملا عرج ذا
 اذ هلام يلق ارا وح ارحب حا اب اباجيرخ اذ اباب كيخا رهف نق ١ سنفعال
 زد ١ صاد اهو امرا يسن نااماؤ 4 وعدل انداّود ناب | نحا قريسد 3-3 نا

 يسم



 ارهيزاذ اسد اب داي وس ناد زحدلا [ش هاع > نيح تب طوا تمحو هد اجا نو قيس
 نبيل ههاعجاد ربحي هلازجد نع د يح [ررتا حان دو لع امهؤكأذ اي يس١ ناذ اخر
 ناسخ دره هدو يح نب امال مب مزج | يعض نك ةرغ ريغ رمأك ةح دان لح

 ٌثادامعلاضاظوب ساشلا لداعلا و وئاملا ق سلا يلعل اب ماما م١ 1ذا ركنا ىلا 1

 بورصملار_دلا امنا ع هنسيهلا عزل ىلع داز اب يل يئ رس الحالب حاج وحد
 اد ارباعلل هرمإب هّيلخْؤم هدلا|ش وا دلي كلاىخجت ل ود يال عمح نيم ىلع
 ةآكدابجن هرم لد 00 و ؛لمجاهيض تاحررل الك مخ وهدد ١ ةجرب ”نخلا
 , | انصاص نع يملاعلل اش و دكيلعر صا هيكل كيوم قد م هذاذ اصلا وكر سبس يا
 . ذا: يدح») عفشت ال ؛كناخ هل ةعازؤتللا تِسحا ئل عفش اذ اماولا دنع ىا

 1 ٠ يفعل نو داّسرلا اي داصاش لا يق هنوك يتاح الا هاقم باح "كم وحلا

 / ري اذلا ناز ىل باتل اب أدكو قاح نب زإتلا ونا دابعلايف اه اش هن وك
 تما د1 لج نل' ناد م رمل عضم وفك و ىشاسع نيب يدري كاانكو
 الرع هللا

 ىإ
 مؤ دىعج تح دج لدا هاما أهو درلا بحاا ذا هريؤل نص وح و

 | مامنه باو داو لازالة دا هكا موق ري د
 يي نجل مخ هلل 'سحا ذا رجع وعع د كاكام نب نسا نع يمس دئملا ايلا بصويركلا يف ازكو ىلع ةزحالا انعم ضوملا يظعي ذو باذدلا

 . هنع هروسهناب اذ ند و هنس لاح ياا ومص انهو أت للا عام نع هلظمح

 ىف نضي ناكا ذادب رثم يااملا هبقس مرح يدع اهل وصح هيلعرسود و
 ْ ضارما ىف املا بر : اطالاو اعز ننج ىش دس ل ىحاهنع همحا نمدوزي

 ١ 8 و سا تلا نب مداح نع مهاب ىطلا ف كت دنسر اًنكءلا يع عزم مسغلا امو

 ركا ىرظلا نآوتنلا

 ا 07

 'ء ١
 / 0 تا

 َ هش و لاوسلا ىف هتذلاصو دعوضخود هنن أتساو هلل ند ةعرذت موس فيغ 1١ اجور قوش وب نمو هرعت «دنب اهئ دريل بدا ادم
 1 ٌةر رن ىلا نعش بح ارهيلع دود وه نمو دركو هيلا دبع ةوعسم نب نع به

 ١ الرع هولا بحا اذا كيز ولا نب محدد وجم ذك لاذ يفد

 ؟ داب ىلاناسح هلا لع ةككازج ةكرع اف تلج ىل تع طش 1 هبه ةعاضشملا يف هك

 ل



 . هللا يلا هجّوض :كسالملا بولد فمبح ىلا ياض ند هداعس ار لود هقيشوت داداىإ
 ين هصخن ىرك نبع ءانللا ضخ | ذاو هالول َس همام لذا.5 لاول وحلب ىلعالا

 مارب لف نيم > لا بوك يق هحادنج ركذ ال لعالا اللاءيلادج يضةكيالمابولَم ٠
 لع ريم لع بولا يب اطنم هلش أود موشح ال ضو هلاريشبلا نعدحا ب يس وا |

 نيش, نسا و ركام نب ىلا نع يلع دانك واح هردادنعامولع ةمالعضخدو
 هلم ١ اركوماب ون رلويلف نيل يف هأخا يكدحابحا اذا كي وش دحاوتم هل ئكك ١
 اص حي ٌةرورعلا ف هدو سلتج او رولُخ لاوس ا ةككذب هريبخا اذ نال هسكي دام يا |
 م ايلا نع رىبحمص د اكبح دحزلا ىف ىب دال ىف د لخ مج نيس وللا نيد نع لدالا ٌ

 دا ىيعلا نم لحر نع نح كم ىند ١ نع بحر وهم باص ىدمكلا ب كو نعه نبا ١
 مكرحا ص اا ذا كمل زمرلا هنئخل كك ذ نع لعاوه و ينمّرملل اعبُب نلولا هنسح | ١

 هرؤل ال يا دلل همت هذاب ينامذ ١ هريخملد لضخا'ةل زم ىف واركوم ابد ةن اياخ همحاص

 لسد إيس لظاند وندرلكل وحج هج و5 دول تش او هن ل نإ هذ هل هرميغ دن اسحا نع
 بح ١ !ذا /ةرعلا هنيب أك نمسح هدانسااو يود اهعلار ذ نا نع يس دما ريملااو يح
 دب يزل اثم نحب بويحلا يا هتاذاب هش دل هلم هربنا د اناا دي انرع يكلحا

 يرنع كد ناز لاق كبح نازحال لجد ال وح هبج كلا كويطلاب هبصيئنجحدا
 نع بصح ماش لا نها ْشَس حش دولاب للون دجولعلا نم بولّملا ىلعو ماطتش ا نود و ٠
 نافذاريلا ويح ياني يدبر ترج هتادحا بحااذار/ل وه هعباث درع ني؛
 . يناخ هانم دق زك تلك برايل وعد يراعلا ناكم» دابحل هرللا نه هلامسر نارلعلا
 يح و ركام نب يسن ١ نعرت طخحرب كح د سلقر وصحت ع ناكذ ١ككذك نوكيا و أ

 هام دنهر ولقد يد هنره الالجر تبج ١!ذا كد زج ني نممكلا عضل فبعض
 هلعاؤم ايباد انهت و هلّمَته ىود هرامس ال د اعراس لو هكدا ياها لد

 ئالللو ةراشملا ئه نئوجلا 5 هلشع هلب عضد نا جوخ ارسم هب ونت هل يارشملا نع
 د اص اهوا ون نا ىسعذ هوركم هنهريظد مل شيح انا هع لامس الو

 هنهو كام روش ودحلا ناسا نهال هيذ ىسيلاب "كيش اودعدلا |
 . يداطرارعلاواوع رش الو |ورح هللا لربك !يقدعا و نات لاقدخ داهددايزب ٠



 ًاعارزشتنا سح ااذا# اصنب ديو أعم قعضل قمعض وجد زج نم داعم نع لح
 لاب انمل انه هعشسي ام اول ام يا هرظن ار ورز نيم هل زد امن هب دنع درعلا
 درع ةلاه مئاسل لع ىرجا هللا ىااولع اذ شم حالصلا لمحا هركذا ذا ىا دملاو

 ىضا نب ,رككمو ئينم ولا ريم الع نع هخير اد ىف ركامسع نب هماعلابنورطند مخاذ
 5 ار يلا هِلخف لس !يريزملاوهرابحالا بحكو اذ ود وهاجحالا بيكنع
 أويمنلا لوو فاذصلا لاق هرفط تتش ا ينج :دالص يف وهو يكدخا ثدحاا | دارك(رع

 ١ صلبا م قعر زداارصوم نزع يقبتعو هواش 067 لا ماع
 /ىسانما نم |ريعس 'اهيند مل ١ ناطيماهل نوم واج [٠ كك ذ هأدف لعبا هد لص نم

 : م ىلا جوز نقلا ىري نعهندكسل و لصف اب ضراعملا نيهان بذا ئم وص ىسبلو

 نايل ف قح ةراهطلا قاكبح ه يزحاذل >4 هذ ظيئااذدا هم
 أ شقا هن مرح ا هلم نين اح دونعيم و ادهعوكد أخ 8ةلصمل ا ناسضد هللا دارا و يدوط ' قص واوحرلارك خارخرلا نسا د ١ |مهط رسم يلع عنص ذك نيزه ولا م راب اع
 يع دش اذطو يوهالغ ةرعج ضد ولد ان لا نم نفد ان تن أكبرها ند ارهسلع
 .ماظمح ىمزلا ء طفح لاخلا ناس اب 5 هزصلا تناك ولا ذ نم ىسل هلال
 ؟"اييعوكر رد لذ مالصلاسا ذا و ىقرلاو لولا نع ةي نكوهد دهاربخو ١ 7 ئيرلع ىلاوق نيد ز |جماهجم ال هلا دانساو ىفاسحا ل امكأ د يفاكرا مانا
 ١  ةديعب هلأملا ناس ٌةدارا ورعد أك لاحلا ناسلب 5 هزصملا كناذ او دوج الو

 . هني نع ينك هوجو ادن برمخ يل اهلا امال اوم ىلذلا ب ولا ىلإ اكان حب هكا ذورع ىلع ةككازجب كلت وح كف فح و هلي لك هكر يان عيضة ووينح
 دولا رم واضي ١ ودعنا نع هاورو يراضدلا تماصلا نب ةدابع ارطعلا زو دوا دولا سل ابطل سار ذكر امد لاحم دس ١ هلا ن وكمت نسخ

 ١ ضرل ن وكانا افا يعز انتقاد تخا خا كن سحاب لاق اكىسين و ديمي ش
 | يق 2422 2 اي ا عد ىلا مجرطلا نيرع ردو ىف فا حرا ١ ف رض هلو اويمسخ و١ | هيعانبلا جدزا
 . ىنعت نافع تالا عرق عر ذا ةعبس أبوجو هوادجأه ابد رورملا اشف دج

١ ١ 

| 

/ 



 26 اون نع ميلك رلشملا يف كدادداوع نما يت بدالا ف -- ناس الا ف ظ ظ

 مذ اق نب و هداوعلا يف يوعبلا د وهرج ات يباونص ىلسردلا ٌةدو اده ابن اهلاو نوملا
 ماس ا معو ديز وجاوه :هلمجو هريزد هب عقم !ايتس نلع هللا لوس ذاب نان راح نب ةدحولاو ميل يطب ةليج نع منك داما يف اننا د درهميف

 > مرح لاخلاب نب الوعت ككذ وتحد ىلا )1و لاجالا لحمل اوكا هب اندل ك1 نب مه
 ىلا نعاضن 'ىراخ ١هاور ونه أمع ند نع قرح ه مح ةربد ريخ ىنانع امسمحو

 1 ١؟مىاصاكناذا و ٠ هلصلل ن ذولا غرس يالحا١ ذاك نلوملا مهو د ةر رض

 هلاو ةمحرل ادار دا ٌةٌرَبك نعي نك هس ارق وه هد يف ان برلاأ عضو هن ىدد انما هال

 ناذا م غرند وحرك ذ اى مملع متند ىا كنك لازن هذ هيلع هللا وربلاةىاضاو

 اعواد وص لد ديلان دمارلاو هرم ضف هل معمل ناشلاىا هزاو هود ىا

 * دسم اير يد وهلا ضمن كن ١و أهيلك ءرفك مولا ةركك ذ ل هب ؤنذ كد اكول نا كن
 نا دود برلا لا هناذا نه غيرت اذاد ناتعل ايصايركتم ىسلو ارم هان وضو
 كم اننللا هرفخ يدبعاي تدومته و مق اولا ين طامربحاىاى دبع ندص

 ىلا يدا نم كرس ادب ىنتب ان هلو ر اروخل ناو هلا الا هلاولا د ىلا «د اه
 ' 0 7 ١ لملك ا 3 51 2

 نعو سجنا لوس هييشو م الا هريبغ يف هلت دربي ملل نا خالل مظع عض لهذ

 ىوهرفملار اسي عيران' خر تلا ىف كل وولاب هصاصتخ ؟[قك دارحاهيلعانحان |
 اكَتساياتنخا ذا كفيعض هدارساو هركأع نف بشن ا نع يمن اازكو رف

 نر هل الع 2[مج تعض و ينمد كه ون نجم اعرسكو ميجا زد 1 دم اريل اريح ىف

 وبما وان وزن اكل اهيبأ ابق ارّماخ نظ اأوف كك ذكر امتنا لاف درك ليدل نم مانند
 زم المدلم ةاخ اهيلدجا وانت اركناهارعا ياهي اخي طعم ماركذاهض وا ئنا
 وهو ةكرشلا نم هاون" 2 لم ىا كرما نم ةارب كد يك نطلا ةد وسلا يا اه |ذ

 اهي ين ريك لاو لالا ىف 5 دابعلا ىبسلل نيو هلا ني: جلا نال ن ان والا «دابع
 ومآ

 4 : |, نيلياطلا يا نن دحوملا هللا نح ١> ذا 2 كب رجوع د زفصملا بح

 زهالارانرانلا اجرب و ةمالا٠نع يدح ول لما اذو مل 18 رسال دحاو هللا
 ادت مش اها هع ند محو بيد ملو أيص أه تام نم وددو ىهرطحت مدن دارملاو



 مديحاوراضمعن وا يدهس |سحا بين هدا يبدل نزرح قمملا ل الار اهظاو مشين هنسانطل ا
 اينم مجري نادار ذاك هلللاولا هلا 11 ةٌيرْمخ: يتم كاذو هلّمان دبكات هن اها 1

 ىهرداد هرمسار وشد وعهد ىا مكر انج دا 170000 هرغرره يا نيعءزح مهد ظ ا

 ه١ اعرتش و ريرلب نينسعلا ٌق وهن ارظعلا اهو همسج اجا داش راوااب ش ادميلذ لانا 217

 غ الص اب هلوا وعد ب به زد ايهيض د يا هن اخ اص دارلا وه واصواه دحو ارعرعشم © لج لا سَ ١ ١ ١
لاهجو عوامة الالب | ]

او ينسملا نب سارلاف رجل اد اجلا يف بابا قي ذل ىدار
 ١ أوك مونون

!1 
 رهالسررم يسو دل: : دات نع مالك هخمرات يف ركآسع ن هبروجرمم انا 5 -

 ىيعضاصالا يف لاَداعودره هكام ني ىشاا نع هداك نع ياه ع يفعاملا يكل ذكو سك 5 2 كلي ين ا ظ
 ناو ايفدخ ناكوا لكنا َذ ذر همح يلا نه وللا ناس ال1ىادمعلا ى >ااذا/ مساهم '

 "هه ولم. نم دكهم يا هيلا رح حد هوصد ةالص وتين هدب هريهاام ا هن قح ترش 7

 ١ ا ٠ هكام همز كدطعا تيد >1 كرين رمع ىف نع ميج معو خلاناخرخل لعل ١ 1

 3 0 لا افا نش نارا هدمت م ا 11 !
 دكا لا كربرمع ضوه اكزلا يف ؟كهبيرع ادد ثدنهر ١ىنم جرطوحاب سل اطت ا

 وه يزلا وس للا ىا هر يومك حمل ثددااذا

 اكيوبوع فة وخنب ازعل ارص يزال ورع الاو هنأ ملا نوقو لس“ ب وي

 هاذا هوه دادوح وم د اهروعرم وضو هللادبع وباجر 00 فيز ما ١
 رصف اب هلل ما عامجالا كاما نماهوك وادلب واكد رش ف كهسجل انبلاب فهل 7 كلذ 1

 ىورعملا ننال يلصلا يديد ني يادكئرتلا موج ٠ دذ ىلا خذا ذا كككلكأه نف ىسنا

 نا رو دهن داع »يذلا ابج واق طبرقملا نم هئداملاهس ون اهب

 | مهجدرح ةعاس ياذعاسلا كلت بازحل اولا يدش اذا ىاييسما هرعرلاو عاف اب يا

 / امهرو ىناكت هلم هر كك ند ىسيمل م اليا هنا يف ةداّشم ١ىس | سهدلاب هريبكت يف أدنم

 َ ءازتش كد مشل ههدرسلا دروخرجاو هنلا قبب هاش وجانارجا لذاك مدا اشي راعل 6 |

 ١ ندا يللا هوبش أ ديف مىىبب نع لارا نم ياهبارع نه اهلها نما ىادللاو كف 20 هم

 ْ نع ىل مهن سمي داما د اودع يهرب طلي الو هلب مهييلع لن الناب هيف هيلا فاح ْ
 | اهينع نوما ازمه ١ ههزلت نه يلعب هرخ داوثع هل دحاذ والا نا خالا اماو



 ل

 > انساب كام نى ىسش ١ نعرف فيعضص ةلعب ن ذا لالب ناومخ ىنامو ةرق المش عرس
 ةطتلاوو ةوينص ,ىج عملا ءلوذ ادن اص ادح اربح دعب هللا دارا !ذ1 كفيعنص ع

 , في داخ اسك ذاوجلا لصاىف داس اومو ديت ئسح فا هحدرتمو هماركاو

 يدل مارغف هكورثموهحيب أنص محا يس دمج دارا او هن اره ؤ نه ىللا يااغلا

 نسح ”همهلع نوالاو”ناعالا و نن دلال هار بع ىف الخلا هلمشو هاي اطع فج يا
 يزل قءلخ لاو ةره اعلا شن لا ناعيعا يطب لاَ 4يسن هلم يفاشلاو "ةساخلا

 “لج امان امو ٌىومحلا هيد يلا ةدرملاو عيطملاب نوع ابرخلا ميد شوي :فطللا

 ' الخا نا ةره نع اع ناىبحو ديضملاب وهج ارك نك كي مل نهد مهجملا ناسحالاب

 دلل ايلخ ىلا ىسحا وهايرع هس رن نع ةاوع و هو !تام ا همائم ةرشان ٠
 ب ازك ,وهأنساب هنلادرع نقرباج نعم هل تشاو مان قح ءكّربخ نع هاهيذ| يبد لش

 د يو اي د "نمل اريل اب داوم اي اريج نجد هنا دار اذا مله نع يعزف

 ايزل طف بكيس لم ىانك ناش أت ملوح ىا هسضن ىفو اع ادخ"هرخ لاو ايد ىمل |

 ناب هلك ىف هفوع الا فيمتو ةد وهلا ضب هاقتو هذ مسن اماهلا هل ىتسنو

 ارطدر روب هللا > ادا !ذ او ود و بويل ربك رم اوجاوزب هيلع نو ئيويملار ون هالي
 : ا/ذاواهينح (مهنه بن ول قعامهنرح يلتلاريتخ از هلذ هينسع نعن هرمد عوج

 > ادا ذاك ليج هدانم ايفو ةردرع ين! نع اوه لك د يلهزيملا يكل رسوم

 ردنا اوشلاب دازاو ا هييع سلا ءاكالا هرم يان رلأ يف هيف هني

 و نب ديلا هرهز و هيل ١فداعل اًآونع سس ّيل١ هن افص و هللاب
 ه رصت و ةرحالا) اردا ف هبع داش ارو اًديعاضرعم لك مكب ناب اين ىملا ف

 > رخ م داهر لكو (يينختمل هلاهتس و اهي هفرع ي'دب وبع دب دْيَسلا

 ههه وسخ تورع واير ال ةارملا نا يوضصد لاق هنن بويع نعزرجشت اريخ هب هيا

 به يردالام هزه هريش قار ةرسفخ ه رزك تلمح نه و ىستملا 21 ٌّ
 .دوجيه هارلا ذو ضاقلا رمل وكبر نعو ةككاح نب ىف ا نع
 هاورةلسرم ذب يس هن نملا بّرد انصح لندن اطر يس ١ ةيضرفل ةبسش
 ديكن هيلا دارا 12 لح ىروص قارحلا لاق اك هدانماو ىسن نعي ىبلي دما

 ع“ تلم
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 هبلق واي دال" )2321101089
 هي >رلااوتلاب ٠ هركند و ةيعرسلاتاعوبجلا هأهنبن و رمق هلارهاو ل١ ل اسمان هرم ان 1

 5 دا قالا هركذ اك ديج هدانساو نينه وما ماس ما نحس لكمال نبا الكورو 0

 0 دارا ١
 د لاح هانعم اه ىاهلسع امو هللا لور 5 يا ّْلِبْخ سس انملا نيد هاك 3 ا

 اصل ماسي دلمكت اند هيلع ةرضضي هلق با وماراح مولع 0
 نطرح أخ املك ا ليمب و يم لك اولي يملا لالا ماوطملاوص يب ذد لعل ب |

 هدانشاو طرأ وامرلا يرع دوس او نالوخلا نوشاؤفو ةلمال اسك, ةرنع ينانع نه اريثالا نلف 1
 . وتس ا امجد للا ن يسرب اولاد يازيح لمس ١ اريح دمج هلللاذادا ذاك نسمح”, 0
 يح ليصير كم ىدد نيباحلاصولع هلو ل اَو هد دارملا|م وهانده اهيا المقر كش دس 0

 نه هلوح نم لعانلاو هخف نوبجو هللا لع انك د هل واهب هنع يضرب و بوي ىلع ينناكم تنشدم ظ
 مك اوس بردا جت اريخ هيلع نوس و همه ذ نهريبُف هقداعمو هداريجو هلها ٠ ةرثردو مص رطعملا ||
 .1ذادكوججتوعد يباع قا زحلا علارسكد اخلاوزب ىلا نب ةرعنعةكريحو حرص "0

 10 اتعب ا يسداباو اهم كح هريصاربخ دبصن هللا ذر ظ
 روس و هيا هلا هرلي يامل وا يعد د نلبي اصلع ل ام ريهطس دارلا اه يااطما |

  نس>يص 5 د عالمها لانج بم بوسلتهوهو هيرو هيلع هش وح
 : واوتتسست ىيكدل لا لوسراي اول اق يا مش هلوتتس !اربخ دمعي هللا دانا ارك

 ا أ ماب ىلشوعو هز انش مثل ل ملاص متل هّمخوب كا
 ةكرح تح ص ييس ربع يف أك هاهلع درلا هنيدى يلع فاه نهد لالا
 لي دزتبل امريص لمح دبحج هللا داذا ذاك ةركأم ني ىش نع ان عما

1 

1 
 ظ 0  هوكوو هيد دلاوا يوم للاميع اجاخل اى هلعج هيلا ى

 ا
1 

 هه أنه هةٌساع !يزح دسجج هللا >ازاا ذك ىلد١ نعوذ اديابعاب مايل

 ريع 00 'درت هرورعو هيدرز نم هر لجو عبصتعن ىلع ةمهال يا ش

 ١5 دعب :هزلا دازا ذاك نفض هد ركام نع ىش !نعروح هرها نم

 جب وجب هنولا يف موقحلا هل غيرسا ينادي دن جاري هداور قد



 اداو هيلع ةزملاو هب نطلالا ٍظعا لّمح ءاعم رك ذ يح نهد بن ذ هيلع يسيل و أويس

 هسد . ببسد هبومدللاب قادرد لد ءلع..ككتسم ١ ارث هداور قرا ه دروب هللاد ازا

 بوله وم ةرحدالا يف ىمقح هسبن ا و ىناوي و حاس دل
 ادخل يضع ناوعد ديل هذ تدخلا نه هباقحلا نم هس ام ىف وتسنهاهيذاو
 اىنعس نمو ىغرلا هلخ ىضد يعدل اهوق بحل ذا يات هناا نا وولبلالغع عم
 انف هلا درع نع بح اذ نط كلام نب نين ا نح دو دق يف كرهزلا3َ تاوعسا الو

 راي نع ع وو ىداصم»لا ٌرحويصم ىلا درس و هيلا وح ومما مد افكف
 اربح نريد هلئكد دارا ذا ري يقل نئلولازمر ةري رح نإ نع لع درج دانس ابر اي

 2 ئه نا هماعق١ يف 5ىاوصلا هب :داض د هّمِخو ىو لرهر هىلقاد ني دلا ىف همي

 دوعسمه نب نع د دسم ف ل ازيا اريج »+ , دري بل دلما مىديلي ىل هني دللا ىف هو

 اند دل ًزيرعلاب مذ اري هرصن ديلا دان 1151 تورش هه هلاجر علا لاق هرللا درع

 شارع ةدريصف رصد و لاكن الاس مملك نم نان ائاافلان ولِس 9 ىاقلا د هملق

 هازل أ عونص ولا يح رظقملا بسب يللومملا لحما ينازل همك ىف ىلا سين عج د نادك
 امجذ للا ماود هنعاشسي ىزالا ميارلا هناجلا ب ديشملا قاد لرملاو عذارصلا ع

 ةرهصتلاو اظعولا هذ مدن ٌقح هرذ لذ د كلش الطن اًضاظفاح ىااييعا دهملق
 اغوايرورعدرتكو نوح ل ين هيبلعلا ضارهولا نم اول ملف لمحو
 هصيطد نرجس ا هنطمإخو نحلم رمت و هنهرع طقم اذ داره هنا

 ادحج وطيز اًوطازحدلا قرط نيب ةطس و ويه و هن وبسم دلل لامعم ةولاسم
 ٠ رجا وز و هللا ماكحا ئه دوعس |ىيلع ةلّوم ةيفصم ياةىيعس هذ ذا

 اجاماهخ بيخ م عرضي ,ىلك | سغ ىدلر دبع و هدودحو هرا6ذاو ءظغاوغو

 ول قم رص داخابم رمدلا نعم اليض تويم ارت رزه نع ةكتؤجنو ميال

 نارح ند ملا ونا مولا عما وح نمم د دج نه دانٌضي الاد د زي ملاطغلافشك

 أ نجت اهاب هللا داللا 301-5 ىرعص هدانساو ىرائدل از د د 24 نع باول ل ف

 رش د مك دبنح١ ىلع ر ورشا ةرض اداب هيف دهرها يغش يانندل ا ىف ري

 نوصل ابو يلاحلا ريسإلاب دارللاو ئلا يف حريب رتريوص يططدب دمتم



 #0 ضب

 اهد منن اي يا موشمتم يف فرقملانئسح ةداد نللاو فظللا ئئرلا يرمز رمد لع اجا
 يقرطزيب ل دتعملااهسوملا مهبل يا م اهنل ىف نوكتس ون درمثتلاو هب نوشبعب
 اهي هرالاىلا وجرب ىااود ويل ىااوبب ويض يوونع يزصنو طدرمملاو طازعاللا
 رع مه دازا|ذاد دولا و يلع مزصلاو ل املا نع عورخلا يملا ةكرند ةعاطاب
 نيبو يو ىلك نابال لض يل ةلدرعلاب هاعرتتت ةمازخاوس و بازعلا يا ةركذ

 ١ هارفالا باكيت طنش مصنع ميضارغاو مييلع همضتلامتملا يكد ددو هلبالا مهد لذ مميش ١
 ص |لع يارج ايّيدرتكا ارم وب هللا دارا ا كب اكيد 5 'زكأم نب ىسدأ نع 8

 يه ايس و ملحلاب ناذتش هلا يسلب ناب رماه يلع ةرخالا ىلع دادي عرتسلا ماكحالاب
 فهورعمإل م ىلع سجولإ ادب ةيمنلا ملكت خاخ ديب دششسلاب يدل هيج او هليسصتع
 رد اجلا ملكت ذا ريددظملا حابصملا يف كورهو نوع عجن اوعادجد كتم نعي و

 مدي اهدا داو رمت اريج رثكأ اس مويعن دارا! ذاو هلع ةرمو بلع الويوبللانبلاب
 نوب ابولغمار ووقمدجو يار هبقنلا لكلا ذو انا وع١دجو لحاجل ملكك اف
 "  ةلمجلارسكب نامح نع“ هناي نللا لوصا نم ةنابالاباتكيفي رسل لحلا نع الخلا
 نب نعرم ةكارد١ هل يبات ةدحوللو عج قف ةلمج يب نب يلة دحوملا دس و
 يلي لوط لهما يا خدع هللا دارا ذاك أفيعض هيذد باطلا نع ع

 لع يلدا مجولذ يف ثلا ياركا يخل اوليه ةدم خلا دل ابر
 هع اطؤ دسار لوطت ن او الاو نانحلاب ينملا يلع انثلاو ناص لان افرع

 مهوب هلا دارا 1 ذاك ةكورتم هش و ةردررص ىنإن عرش يهل هاد ىلع ةهالع هللا
 ظ يأ هردانلا فذع و ةنسلاو ازال ىلجللا 3 يلح جمح يني الح يديلع خش داريخ

 ضع هلا باههلا هللا مهلد ناب ضو ارلغ يبين يلح يا مقو بيزلاب ةنخاومل
 0 عجم امرك ياريو هس ىف لالا [دمعنو ىهينم |ءاحلا ىلا مهجتي ملا ريصي انا
 اقاريو اههس يبلغ كو ارا ومد هزللا دازاا ذاو ميرللا درجلا وضو

 ,١ لد ةضطلاو بعزل نوزنأ نيذللا ماني ولج ىف لاما لجو عريمب يدا ]| تكلس وموت ماسالا ف ديداب متادج مسن ينك وود عزرتادامؤلحا

 57ج

 [) ٠ دانساو طضملايل وهن ردم نع لال نيانكورت هللا ليس يف اهوزشتي
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 هاوس اههق دى مقار را ىف ةعس و ٌهداي ز دملاو قلاب أل مورعن هللا د داراإذا مدح"

 . ةارااؤا والك ىس ازيلا لاوبس نيعو تايدؤملا نع فللاف اذعم او موكل و اذيسلا يا

 ا ةنايخ باب مهيإع ؛ ٍ همن ورح نه هند معاه مزبع طم هرديباسد ناهاعاشا
 5 رهدلا ىنشو محا درا تحاصح خاو كيلا ف مح نم ءملخ ان !نمامكتن

 7 للا وركاسع نباو ضيق اي ثددح ناك رعملا ل ثن ايهلاو ثذرلا بل” ناهالاذا
 ةيرلا ديلع خد ١ارعخ تيب لحاب هللا داد ذا # فعض بؤو تمامعلانب ةذاينح نع
 هلّقد درملا سين اع نع بش 5 جحزيسحا ين يلاب نحال فطللا و ىناجلا نيل رسألاب

 3 نيك دزص هك ذ سلو تول اهيو دود مالا ٠ ىفدازبلا
 عز اريخ دي هرلادارااذا 0 هلاحر ناهربعو ىر قسملارك خ لود

 ٌقزحلا يفشررعا ارد "- داداا داو ١ نوصي لا موباكم ي 3 0 قيقرملا
 ر دحابدازا1ذامدادب دارلاذ سرس ام ىف ىف هترلا رص ارلان الو ضد

 2 ١ يق او ىسانلا عم هقرعن ىف هبل نايس نطتشاللا |

 هللا دار اذا /كضيعض وهو: هدساع ني به الكذ دضد ه لينا اس هب دازا1ذاو ّ

 عارف يلع ةهالع مهترحم هاكر يضأحيتا بحقل اريخ قم نه ناسا يؤمن زجر

 فيعص ؟لكام ند ىسن١ نع هدع يع ةمالع هيضخب ن نآ اك مهيجمتزيزحلا هلا دانا

 اوخ هباوو ماسالا هد ةيعرلا يعم ناب هللا دادا ذا هك هربت دحام ل نكت
 اشوش انا هئيعر ينو و :ىه فاق داص اىلاصاري زو يا دص رن ر 5 هل

 صال عدل د 2 طاصح نم وا مولظملارضن وامن اداو ةرس ماك نم

 ن درشاوا ناسللاواىارلاب هذ اعاةدع دعاسمل مادحاو و ذلك ذ كلارك تدّدأو منش الا و

 هلاعجو هركنللان ا يفتسا١ هب ربعي يل هام ياكل دروع هب >ازاإذاو 3

 ص هنتن أ نكد > ناو ءاياءركب م يشم يسن ل !"هئاضالاو م جمئاب وس ربزو

 3 00 ةقئاوإف معرس ارز 5 .يزادلااهق د هدنض لواكان م هلصلاو نشسرلاهمفاه

 ا يدهن تنك دام راج مودات قم كا هادم قرا
 ببجا نينهقلاجانبلا درس احلا عمرو ازقن لمن هزئادالااذا ؟لفج

 رج هبوط زم فمن بكيل ىلاد ابلارسك نبللا ىف هل حز 9
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 ويلا ل خزو تابجاولا ادا نع كك د هلغسيف سن ىع. هيسيع ىفاهن زو نحو نطو
 نع رياج نع طخ ط عاجلا لعدازو هللا مجو هب دري يلازد ىفاذهد ثاملا هيسنبو
 ين ! ةزاقحو ال ذ انا وح دين هللاد ادا ذا/دبح هدانس اير الملا لاذ هلاادرع

 يك سن ضرع ريهفل نمل !ناكاذا ئلعلا داما و ناينبلا ى هاّملاو همنا ا هلام
 نع اع لكبح معملا ىف حم اقل | و! اك ونبل مارح وق وابجاو ةكزا داو
 يدرج نه ومغ مل فره ال يا ةزييغ هلاه و عمج لاذ يد أضم الإرشس نب نيف
 مومن مزلا دارا اذإ كاحاضو هرف نآب هصقد مد كأم نود ىسد | نع دع لحاولا

 مق تاره عبد نمل يفاشمملا نا نللا ىف نيومتسملا يوي متنه ىا يسم يع ىلا معي رمل و هلم يا رح رجاريص يلا زدج موسي ام به لري نأ يااوس
 ٠ ه نش 5 1 2 تدضل ٠ .٠ . 1 1 1 ل |ىآإ

 نيبن نما م مومن هربا دانا 3 كل سم وح فيعض نينه وملاريه اربع خيع

 ١ مد ناكبم ةؤه د ةعرسب بازدلا مق داي باص| يش اوهلع يلع ةدوقع ياانازع
 , ”رئهنلا دمع تالا دعب | وعن ييعاوحو اريل هك ملح هزل يديم رك

 ةهييس وااوسلع بش !"هجحلاص هت شاك نم اهيرملع انزجلا ىلع أغا ىلع هيد اشلا

 هيلا دارا ذاب الحلا ايهارع ن١ نع ق ىكفايند ةزحالا ف نون انام نوح

1 

 .. ماخاو ةعرو ماركأو مارمحارظن دحاسملا لص !يفارظن ةيلب وافل ةاصاع مع
 ردوع اولا ىرضق ىلع وا فاكتعاواةوزص يل ا ووش ا دود >رتلاو نوفر هلملا يهد

 ١ هريطو قفاز ضعضل ىروض الكام نم سنن ١ نع يحال دج دع يه اننطاو ما امارك
1 

 ىتخ !ىارهظ ا ةكالخ رمل لاساو لح ىلعاويلحاب يا يره هاللا دادا اذار 5 3
 ْ' ٌثتريظا ذاذ اهلعاذ يدوس ال تيمْح ١١.51 هكيصعملا نال هلعش عاجلا ياان ارد
 نب وعازطلاو اب ولاو ٌرفهلاب ؛كالدلا ببسان زاب حالا ةصاخاو ةماعلا ترض
 ةهيرلا أناضا ىااّقلح ىلخي نا هفناد ازا ذا # فعص هيفو ةريرح فإن رد
 ١ ةيصانلا صخو ةريه١ هراقولا للح هاسكووب هديب هتيصان نيس زيا يا
 هللا دار |! 21م ب'نكءيضو ةريرح ينانخرم طخرع ىع للا نعاس ردد اضال

 ١١ يسوم هنْضو هللا دبع نيداس ره يفا نع لح ف رحاهتم ىلخ يلاةاقعملاب || رثيل ةجاحاب هل زدحاويو وص يقلاره ضر أب ناضا عوير فش ئاديع خت '
: 0 0 
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 ماتغبرزب م ديه لارمكك واولا نوكسس و يلا ضب مهوب نهال هادا ١ذانلخ هيو يود
 "ادعو نلوم امل عُغو لشد برقم يارب فاطلا يهم في نللا» حشا ةماع يفاذك

 اايتحالا يا احلال اسجل بلع ىلع هلله ىااررع ءظحب شن ١ يع صم هنا ازد اب يزي
 0 ا وع نيم يصل سا
 زوج اب ذ اند هللا هاد 11١كم وس طل ا نويت عضل ىيوض نافع نين ن أىع نع
 "هيلز اة دار هلا اضفلاو لز هلاقر دّمملا هلحاضم١يا كير اب هددش ه هيام
 ف أيش لاب ممل زالاو >اردلا لَ هرادتعاد ىاخلا ببن ملا يعض ا دوج ولا باس

 نيلم الا لوثحل اي وذ لقع ىلع ةؤهد ةعرسبب ئطتخا لسبب هسلكغ يش داشاكدا

 متومع هيلع در هريد ىصم .ذأذ ر نك د هداضق يدش ند قح يذل ومع نيبرجلا
 هزل ذ موعد ا نياح ناكل و فصلا ى'دام اناا ضينم تدك و دهر شداموق و يا

 اذا مرتشي دحو هو نوزع لاريما سنع الاعب ىس نع عواد ظ
 ر لح قيد هل هدا ريبخاد لزمالا نع لسن امل هل او ند هىنلي ل ىّت يلح هللا دانا
 معمأشا يلا نع ماتا يفرم هند اك يد لايم ا موب يل"ني اكس نعام هنا ند نم

 1 ةشحاوةرشم داب نجاطقل مومن هلل ١ دار ١١ ذا كفرا خلا ادم د قد دخلا هبعس 0|
 هن ارهه اظل و يلتملا رج نم ياسا نم يدان ملم رهايايدانه فدانطم ]1

 5 5 لي لد يدش يا تشن ني راصماي يارويصعم عمارسط اعهاي طرب
 ع يا تتسم ل يعاب و ايماكو لييناكامكأالا |

 رح نم ىبجراو مهن ليسن ا ىاىثمن ر اريئللا ىف ةدايز إب يا كرب ايد اك لاح

 ؟ دع نع ناجم هلا يتم ول هاوس هنم مزاج لد قسحانمماةازجؤو تططا 1[
 ىس | نع حارجم مر ان هتك رأت يفر اجلا نب ةكريإلا نجم د ربي ولعد يف عيطللا يل لا

 . مرح دارا ذا ننس ىلع مل هوه د هدحل ىلب نا نظام وهد ككامنم» 1

 د اًسرلا دوع ئمايلانيد اور ادض وم هل يابن ىلطبلد يا دس ريلذ لوس نا 1|
 ملال صلا درك ناخ الاخ ا دش هل دومب ىلعلل لوكفلا د دحو هام هملا ظ ١

 .ش ىف اد لوبي ناداراو ىمناوم سك لاَخ يرعس الا “ويه يحل نع وخد دوعن 8

 د ادا ذا /قرتض ىو وسلا اك هركذ لاب رادح لم" قانيذ لدم يااثس د ظ ظ
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 رس ا 295595 تسسلم

 ري |( ةجادل بخ ينتشل هللا هللا ىلا قطو ىسم قارهذد نأ ككاو
 ىع ١ ناالصنا اب لخا يفت ايلف ةعاج لح نفدا اكد نيرملا ةالسملا هاو
 ه.ن د ينح نرجو هك ىبص ناد لص حجري م مم همه عرفي ثشولا مورح
 يريع نا ثويفرلا دبع ص فاذلا ءٌةءرشاّعن يش رالا نيف هراملا كام للا مح

 د ادد هكلم ىاهراّوع مرسلا يكدحا دارا اذ اركب هداضاو ولات 4
 56 هللاو ةعيد دره ن اهل نابدراج ىلع هرج ودب هضرتيلك نات ددادك

 ر يالا الويب نه عد لحال افخ داش نا هريع ىلع هلارت : يدهياوش نمءل

 لود بدنلابرهدلاو ْن داىلا ٍيرْسملاب هنع درعلا عود ههبأصرتس لاب

 هةمييد نحالا قدر اجاراد نوبراربخ ى شاي ند قع ةلملاراجلاب دارللا ناريظد و
 ١ ارادة الملا دلع نجح ىبدي نونه ىبوض ىسامع نجا ئع دع 500 ظ

 هد اوحا لعاب ليل ف مهل ولخ لا نع رض منال هد“ كرجل ايارفس مكدح.ا

 اعدل ملل به درك هاو صاد هداربجو هب راع ١ نم هخداعم ىعب

 ا ب هياعد ىلا هل لع دب فو ري اي

 كرو لا ويزيد دوش اعلا كل لاو او عاد ويسمح ١

 دازاا داكن رعض بدرع 5 هرب ريد ىلأ نع ىسض ايس و يح ءوعلذ عجر اذاورعخو
 هّن احدد دز هزعاسب يكاهع ا ي'هجاح هلماوا منجد : دن اوها نوه يك ل :-

 نوب ليجد دب بجوم قمح اطايتح للخ اهيل ١ ان زلاب فرتعا نمله ل وثاماو

 رو كناكذاد هداظمل وأهم اكل اعت املخ لاو املا ةزاجلاول ةٌوٌسح ظنللا
 هد ناا وزب هنا >ارطل اخ عاش فسم هلا عمر وسلا يلع زبن تنتاك ناو يا
 ١ دوس وتم اساد ضيكم نعال كيمح هزم ند ل فش ىف تناك 3

 ارادزللا نخ يع 26 مدلل كسب داطملا دن لص نع بلع مهزينملا

 رعت ب + ةودفبا ده اين نإ! كم ياَح درااذا /نمتك

 1 اريخ هلعذ ناكن اذ هّضاوع قرظملاىن د هدمسؤن و :ليصد اود اماتنو
 مضماذ لح الا مرام هضتعت ام وه هاعرتم هزعييمربغ ياادطنر ةياود
 > وظد نا للط ةضردلا ئميش 1لد كنك و هركذ يناوتسربع هدنغا يا
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 ا 7 1
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 ر هر اد لدا ةيعس ىساذ ء تءولمهيغ يكاوتلا ذكرت نهد ؛لاك هضغ

 0 ظ . «كءادلا قاري نم عرره ف ليد
 ءابمتنر وهالازاجما اظح لد ءتسب مل مزح مجو عمضت مل وذ

 هج هضهأتلدجةلا ور يفو هنع نك يأ هي اناعرط هع ىهنم ياارشس مذ ناذاو
 م أنالانادرب درا ويف املابرهالا هد وعم و هلع وسل اوه و ءجولا نيه هيد مرسا يا
 هد تارا نازله و مرو ورمل ضمن لاةربخ يف قاب أك ناطيشملا نم هللا و درللا نم
 اًويضواهزد واد رجل لع نيزم دان كس ثدجحو ناذ اهدجن ام ظنت نا هوه ذملاو
 ب ارك وهلا ماهالا هزالادمع ةكر املا ني انا طيشلاوا ىسضنلل ! نم اييئل م وه نه
 ردحح نب نوع نبا عطارسلب زر يسم نيا هللا درع مدح يا نع قا اودهزل ٠
 تدر ذا ةعوضص وم ثد داحا عملا يف لاذ هل هيه اهي فا ةسبنس يش اهجلا
 رع رزع 1 ٌتيَح زمن هلد هكر ئه جرلا عرطد ىاداصو نيس و ئازب قرن نا

 ناك نا الكراس ةدعج نع يصح١ نكت د هلله عهاب داو نيه ١فرشسلا ويد نش هركيت هللا ٠
 اهله كاش نع ناوع يعل اب ىلا صحو هسلدب ىبشلا و داسيلا ىح ىض دنا نالاغ دا ظ

 هكر لذ نديح دارضا راسا لع ن اك نك غد اخ نكي مل ن اف تانسللا هداني هذ يك

 ةلمكمب لعانك ّىراط نع هدلسس يف دازبلا لوب اة الص يف هبه ريبخ يف كيرسيلا ى
 و2 9 الاجر هلاج دو هنا هد و 2 در هل ينز احلا هللا لدغ نب هرخا فاق ةمَد

 دو قيدرعااسرك قرار انرائللا ل انتل ريس ىااوزعت ناثدرءاا نإ

 هيلا وش يزال وع ,إ وتب ىّس نم ىغيد الارعالاو هريفذ م١ اشم هيلع هنود ضب

 ديلا ميله ئتسكرلاز واخي الو هل وا دؤصن وا نيلظولا ٌتلئاهض اب غلبد ىمبا
 لستم لك ذ تادف ذا هكا ماؤلا رسب ىف هدو د عه عايل نه ةيل الا يع يبول
 ر مج نشنملا ندلرصاظ سرملا ةكنذ هبصيضخ 5 مطل اوما مدن د ودحلا نم

 .مداع نعيم اكسل هدلاذتد ىتب مكنه نيممتلا 5 هلكشم ءابز اهنصل ةزنملا لا
 تن درا دا ود كالا >اوجر عاش يجرم ريا ىيمجلاىه اع نن ىاثناب
 هللا يسد ا و”نازرلاو يف امَننايادد وبملاب ؛ملدذ هلدذيا نها

 حعح ثدرا ١ ذاع ىلخخلا ارو يللا عش حرزجلا هش هللا هيرب ادا ىلإ فا ىفح



 نم ليلا ناذ هنسم الخلا يل هللا ةكيددي قحإت الو تف يشم دالك د ىنم
 ةيتدر ةدح ولن نم لحر نع ىسل اصلا" ذكد بس دحوح ىقاناك ن اطشلا
 هللأ ةامكي نا ترا ذا / نبع .تاطاو ةناوهيذتط مشق: قطرك اج وتنم

 اه ةكرلتج هركأ >ارلا واهلي اًضخن اهنهحاظني ل (هّيملخ نيم يل أيد ىلا شن اذ
 ١ ن اكأذب ىسانلا ؛مكي ن١ ث>ىاا ذا د هنم نب الاه ىلع اهتم سس او |وزيم نع ثيعن

1 

 ل6 ضان ملح هك لح نه رثولا يا6لين أ امها مب ىاائدلا يمد اييوطصت ئه ٠؟لزع

 هن ١ يل ةراش ؛لوطتلا نيد ر هامل دج اا واوبلع كاةوداني و؛عوعزانبال
 طول ١ ريكو نش د نع ام لوصي نم عيضي ن١ | 1ةرملاب كو هلايع و همسات مديد

 ل ىيسللاةزينض# رغم نين ور يسكم هلم اج شد ارح نب ةرحوملا ن وكس و
7 

 ةوش ولا نه كاش ام الك ذ نوُلِد ناوبسعد ة[منمذ ورع هكرهذ يفض كسا قا

 كيلو الخل بوربع قركَمُيت نا لل ىع انلاب ويعرك > ةحابا دارملا ىسيل هريؤملا يف
 دوهد هداداَد دص ولو ربتلا بويعركخ نع د نجي دادنع ىطرلا نيب ظان :تيغاَويوَخ
 2 اطابلاب و حب هوهر* هم> ىلا نهانا يدافع“ اذ أ هيلع مرملاب

 هالو رو نيمارع نمنع يدم عتاب انك قد ورزملا يركلا دبع ماهالا فارما
 ايفا يح أذ ةرؤص ين ةرس تل يش اس٠: ناموعالا ضو اذ ود وم ناهس
 هل ١ |ىرذك د لح ةريمللا اما ٌتاسلا ئشنند تانسفل نك ةنسح حصند ةيسللا لاق
 كرحاوحأ م١١ ذا وجت هدانساو صاحلا جن برعادب نع بع كينيا هب ومد.
 رن رجا ررش هل يس قاد عادت اوم اهدزل هلدطدمذ داابإع ةداجااوبجا

 11 ل م ان ىملا هع هاو رو > نتسسم نيب نيع دارج كلاب : 8 امتد طصرررغع ماهةلاو |وهتضص دّمحل ؟ن وكيد نصت 0 :
 ١ وحلا 0 يكدحان ذاتس اذاكر داشم نب ىلعالا دبع

 ,نظلع ىلغ نااب وجد عجربلخ همه هل ن ذوب ىلخ حاره ثدلذ هرركو لوحدلا يف
 ةىسلا محاط لما عسملا هزرترع درع قلك بينت اد, دمع الاو هورس هللا
 فخا ةزمد ةراوزطلا وانس لا تاو ادرس لايق مَن لما اوبسعاذ
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 - رملا و نوح داللةجدزلل ١ لاهرغاو دارعالاو يشلاو د ايقاو ةددلا وىلطلادرهاسلا
 3 ١ اد دالا فد ناذامس الاى اططوملا ىق لكم اك ذ ريع و ةولصلا "كداثو

 ةرانلا يف يه دوما يلا ادم ير نزلا درع ياو يقرعلس الا وس وم ٠

 # فاد هلا ملا 93 نبه تمِلَط ال ارها يك لحا كلن 3 0-5300 كمح : ظ ]

 . اهيلع اوف ةنسنملا نع قيحأب ندادق نذاي لب اهيعنسي الذ ليل هيك ةدلصلا ىلا حوزفلا يف يا ..
 ا مج هافر مج هاجد < يدب | ظ ١

 و ادصارا جالا يو رايخاد هج رجب عم يكدحا م ذاك اظخلاه ع نيا ظ
 صح ناذأّمن كاوم تاني ند 0 فام ظ اج 5 هلحجيفا يا ا
 دمع نين ردأج نع 0 وع رسل دارا امش و ١ ن 5و ىنح اخ نين ا
 ه رم ارسا نعد هر يملا ةَنم ىلط يا نيدالا ىف هاخا يكدح' راسسساةامكدس١ ]|

 35 , همزل ضريح يق اكذداخ قفحالاو ::لاوه يب هيلع شباج لوا هلعفي اه ىشس ْق

 > انس ايمرللادرعنيرلاجؤع ه كلك دك ناك ف ذهرانتسد اولع لإ غخالاركك د 'سيصنل !
 هيلع باعت يا ناطش ا شاظمغ رخل هيث ناطلاسلا امانشسس ١١ دا فيعض 0

 دوما نارفطت د كككخ ناطسلادنئلخ اريج ايمي يلع بني نب لنجل ءارعأت

 يزن هرلع دوج ف لريسللاو مانجو يتع الإ باهدلا لحد يدرهت هع وه هلسب ءل نه ن طلسم
 مي اورؤونذد مل يدوس ١5 ورعا نإ ةرطع نع بص مهح هك خوخ همحوزل ةمسلاب

 يكدحا ل الا اد زرت ص لذ يكدحا تاس اذا 7 ثارت هلاجدد

 هلاررلا .لقحامار لحل شرح برج "برحاظلا ل58 هوركم هناذ وهلا درب عن

 ةلج نال طتللا ىرح نحو اا مارخ احب جوال هلان

 5 بجاو نوع و يهاشملا درع أيس هلا و٠ نيد و ىدالل اه ال هذ امش 'يحانشسا ٠
 لحب الاخا 'يدو ٌةرار نا نغ ه 4س همل وش دحا يف كامو “فينح ق! دنع د
 | ينم ناحل ىلا 0-2 لاجرتا دا ىلع ثرخ هكر راطلا سيطن َتلهقتس يا: هارلا

 ,ٍاس ان ةيعاسانزلا ةضرعنه هك ذ نيس ييياةيناز يشاهرطع عدي ااهجخيد
 يف يعاد هزم عملا تالا بلي و دب يسقش ةريبك د نمل لمت ال ارث ذ نا همكو 1
 ا راضصوىا ناتسبجالا نانارلا ؟ 1 سسَم 5 1 نمسح دازساب يي يرحم الا يوب نم ظ



 نحر و نرمي نار أ هكح اند ةوديتمل | ”نأشم ةارملا ن هلاد لما ىطسحال يار لذ ةكضادت ظ

 أم رعاش و ٌةرس 91 "هْنِد يح لاذ بهذا نمأش هر كش لاوس باو هن نادر

 | ميرا ناكدلاو كنج ةدسنملا لوصح معي لاهب لا وهالاو هيدنزئرلل مكاو ئكحا

 داب اظل نعرع نب نع بع بوجولم
 اوكاتس اذاوكتشسانا درا يا ةكتسنا

 1 اضيع

 1 *كائيض ناتسللا ىف الاف ثلا يذوب نال و هركمج ناسنملانصرع يف يلاذوكته م
٠ 

ا تم زمللا رزه وني وصالس ره طمع نع ىت همف ون فولط هيذ
 0 | دلع لا دحل يلل

ينف لضحا دملابدل عا هناخ يملا ف مكدحا حاجلانهدي فشلا انس
 | اتارتكا يال

 |. مدنمارخ هدو ياف يش يع نلماناهاوم يا كراك نمد م
 يف !نعهرفطاو ننك نانمأما ظعا دك ذ ناك ةدانللاو تنحلا كرت داهراوا

اى ع ةسنش طا هاك ىلع مكدح اسس (ذاك نمسح هدانساو ةرنره
 ْش ص رال

 ١ نه يع ئاشكنا نم ايل ثيجياكرن اناليع هيلجر يدحا عينه لد ادي هيل قلم

ع نب اعلا نع تامئاع للرشملا ل راؤشلا
 رسم قر ان 1 نر نهرب اج . هزا

 أ !

 |. يع نضا عز رةدتقايراب نيرا ذر وللي تتش اذا تاق اجرو
 | ىضاواتولسرنو أذ رازجلابوزعلا م يديم يات رجس !١ذاو يقرسيلادبلابف لاو
 1 ةداّسا|نيتس لا رحا ورم امن الا عم خدك هتف اللا درع بجاولاوأب ند رثككوا

 فطيس )ذا ركن سح انساب. رم للا نسنش نيب ليس نع بطةوضول نع هريخات نا ىجييلا

 0 هليخ الملا ىف ةاابللا نم همؤب نماؤوشم ١يئا زمنا نص ناس هلا هش ١فااجرلا

 0 ايشكاض رح 91 هلطن مكر ةِمَسل اند اب ايل ص و همن وك ذاهيليلح هلهاطتناو

 هللا يقذا ني نما تازكازالا واريتكمرد ني رككنللا نم | مهب اكلي لما هدلا ريما يد
واده ير دحلا دروس ىلاو ةرنرع بإن ع اكيحهن درج نحلا نازملا ىف ىيبلع

 هاوز

 هرك ذ رد ان ههؤل نع كدحا رش ١يكظَقَش ياط قس ذا كقهيسلا مدا هنع
 ١١ هرسايز اخ درلف هل فلا ةكرارم مول وود مون نعالان يال طا قيسس كا ناعم
 ظ 0 ييحاريكوكو عداموا آلة اممب يذلا ان 41 ىف ةسازولو دب ف عيد أضم دره
 | ماب جائر سال مرحا ناذ تدل ١لاؤكتسا اش اه اخدا» وه انك اهل سفد



0 
 د 0-20 د 2ث :رش انعاش ان امد ةيانكلا ظاضنلا لاوس اوس وس وادخل حري ملاه ٠ ١

 ع ير دوا اداهي مان لذ ىفاع هدايلملاو يللا يك سجب وا ارهاط لدغ ف الط ياءدب

 1 يا 7 32 نم عررلهلد ةباذم كح اع | ذا عرئاشملا نال ثياب هلاة وشال دنع ةضاوللا لوز 1 اا كه ( كر ْ 1 لو هامرع هركو كرك اهل سنع اغ نس مو كب اديس نيب ف ةكمش وااسخل خلت ل ءدن نا
 0 5 0 نار ديضم اًدضونا غيل انوا شهلا ركذ ذا ىواضسل ا لاق اهي |فيّسساب الادب دويع

 1 - 2< منع ىذا نع رنا نحلم يدا نوط نيش قل
 ١ 0 ا , مج ا لاثمد تملف «يلو نام نم هلم الانام و يسن تسل اه ا هل ىد دعب
 جي 7 ”ىرد» الن اذهل م واسط هونزد وكت ال هلق دعب ايبلم محل هنا محلا ىف هلو

 0 عير «. دواجعوب اوهشد دخلا فو هس ال١ لائحاشضلاب خلا ىلع ثعابلا نإ يلع لهب

 .306/عك نسل لعاللا > سوزان, ثرهلاو ةريثد مل ناو ىسنكت ىسجل هيلع دعو اذا ليلطلا دك ١ 6و١ ١ ١
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 ١ اعبي راعو 5 دابعلا ف طاشحوإاب لخالاو يف وا "ةومحملا ىفخ" هرجؤمملا قدب وماشاف هن :

 كاف

 ١ 0 0 ..", م هاكر حاط ةربرح ين نع ةرايطلا يف مهلك ق يح دنسملايف ناش اواطولا يف
__ 

 1 ظ مي 3 اذا كونك ى زل هيلع هش دنع هب دز لب كيلتس اركني مل ير انجل ناف ِْ ا 0 ١ 20 4 003 د ضو كلا دبع اطشاخل هك ف عنب دانوف هيلع قوص هنا هج رص لم لوملا
 1 ظ ٍ "ير يي هى رز يا نسل ؟ينهولا دارا ىا يع ومد اراغقوا هلي ةمانم نم مكدحا ظن ١

 أ (رياكو كنب يك داطينلا ناؤهبعصجان الكل ١ ئكنر اشسسسا١ لب ى اًسنَس لا دوج اب ند هم نماملا
 حبي 20 هدم جلال واسلتاب ةلس وسو نع اراد ةقيشحوا هويت اهخ ىلع يد
 1 0 يك عر امرنا نم ءتلا علاب اشتمل ننال ا يس قتسر وبل اك ىعاتلا لاق اكوهد

 ١ د زل 22 ىوط دخالاهبذ يشب انا افلا و كبش ىسحلا لحم وه يذلا
 ا و و مان ذاخ ملح تافضا يريؤركنل اوس شي 9 ىسسخلا كب و طاخملا,يلع
 >ه 7: بع هبلعر سو يملا لم ريع يصقتسمااو لدالاو عسكر قس !هلاج مويا كرت و
 5 ف طوشركذام ىتسر ويلا ناعم اهنا دا وة ليصل! ورجل ماششللاو غوطضخلا

 .هب
 / ؛ 2 هرب ورلارارس لان زاذم يلا وبلا تالا نو >امداللا يحلو ذائحالا .

 1 : : يول الو يالا وع يكتمل ذا ةريظالا خا ندادهو

0 



 صب ركر دان ان و يللا عاب هناي نع صتمت اها شمالا ين اّمحنع هشس اكو نافل باب
 بريم ناك ةركذلخ مولد هدا ةفرتم قرطد لعل اادنس نك ةصسنخ ا رعاشملا طّدالطعلا
 مل اهبرع عواطملا بطال يلدا هن الح لعل و ىلا الق هبذ هلوح > وض وه د ناطلسملا

 لاك و نلانجام لو ان يلع هرحد بطلا ؛طصملا ىلا تبيح ركل الو يتلا نسح اذدالا

 ماك اننا صلال ١ناطشللا نالو نش ل ماوس ةريشحو اه ذلا تايتلا يكس بطلا وب
 ظمس ذا 4 رص ىلا نعمت دمل ارك ىلاهلللا حور ةوك| سه نرد 5 عضوملا مسد

 5 يق ثم ليع در يزال هذ نزلا اب دن !قماذ هم زن لوب هن دبل هحور تعحر يا ملادحا

 ١ يدب ياي دسج يف ايووبلل و ماقس لائم ولس ناخأعو ثولاوجا موشاو ينوب ىلا
 'أ .١ نع ةليد و ميلف يسسلا نب« الا دمعك للا بت هيخو هيي ياعركزي ىلنذأو
 100 2 ع ءافشسملاب امتد سم راص ادعم الس ١١ ذا كوجعي وول لاق رنرعح ىلا

 ين ابو قوارب هرح افكت ايراسد لغايه ئسغ
 / |اةسالابذ ةرطخ اي ,نعوجم يا د دش لذ د مالا ينم انا ن اكسس لك

 | اهوؤلتو ت ايسلا يب وحد [.يرجلا ئه لع اهدعب يا لك ةيدعب ن اك هلق ماسيتك نال
 '( هله صاضعل ضو هلل لمع لك عام و ةاز اجلاو ًاصص اقملا ىعاسمل ١ مهلسلاب
 : | "يهيم ئااضعض در امس ىلا هضانشس اةلقل د وخو أ درس امن انمار ةددحلا
 ' ١ ايلتس بسم او اول انما رعت كن هرب لد نوكز وتب د لاخلا ىلع بسد وعنق كك خ ىلإ

 ! |( ملرلل ع وفعاابو دب خلا لوشن هنع هللاذ داكن نادل ! الشم ةنح' واهو نخاوبش يا '
 ( 1 مت ماج ىا اجرنا راس !ذا كيد دحلا درعس ان 3

 ١١ فرعيزع اوف سومو فيسكوسكلاب مولشما ينج نأك ذا و ني للا يف هخأىلع مالسما
 ' 0 نع بيرد امه يا مهجج فرطاردان وكس وليف احب وادز وكس وازملا ٍُص 8 ل ضد

 '() يش ؟رمئلط لويتلا اها هرعاظف 9 نللاهااعج هش امكو هلم ذاذ اهي طرطسلا
 , 1 يسم يووم تفصال برك
 1 5 ةولصلا ب ثورعمط ورشاب د اوذرد ان رجلا ديس ذا كود دانساب 1

 7 أنها يلع يا مسج جد نح رخلا هد ناذ وهام اطغلايلااهدزجأوا اطلت 0

 « | داردالاٌر عبس ىلا ىلا ى ه'ا مل بهن ضخ الاد ”ةشوم ةدابع خم ةدعاق اهيا زاشتخاو ١
 وأ

 أ
20 

 يملا و
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 وح نب ككاو ةضاذ لانا وطور “علا ةرج يثدو هموبجاه ريحا ىس و دسلا هليل ىشن بورعاهوذد لواظرعمللاو اشر للا صربخان نس و ىصتسا عرولط هيت لوا يصلاو
 ىاللا يعن سلك دشن ١ نا # رد اود تب دقلاو فلولا ناش اظخلا اهب نع نف نع قد ذ يف نع ندى يح ةردزع ىبانع ع محامو اهريخأت ىسدرولاةلبد فص ايوش و
 ا < | نإ درهملا اهلحاو هد داب ىلا ىلع هلك مبا هرلط اخ سن أوي درج ناب لالا و لاح ا 2 ناري ىردتمل [ و ىلس وسم اذ يذلا ب السك حالا اهنم فدرعم أذ اةرع ععانوس 1 ودب رج لوتمم يعم ايوذ ىرغرت ةريرعأب اي 2كراحن هصرح لا وحلا الو

 42 لحاب ملا درا ىاةيننالذبسح هراا:ىلفل ةماجلأب هاذا عه ديف اوييتلس اوكا محأج  كن0 0 فوشءدلنساوةديرعوا خدم ميطاعدةقيتح دالاس ١ / ني ى اره ىف معررمتتا 0 و يئاجاح ميرا ١ الف نيل اعل "لزم يفلان داهرلا ىماشق ٍْ
 3 58 ١ و رح'اد رجم اذ و.ةركلام نب ىسند ١ نم طنا يف كره أف ةراخلا راش الانم يحوتخد 2000 راىلا ره دل كاطعقلا رم قمل يل اني ال هاو ةماىجلاب ولو ى هارد ١يفع شحاذهو هلت

 و ىلع اشملا نهلند مزمل نم هنملاب ذوي اون هلعأ يب لك مالعفي ولع العاب يأ ٠ يري هعلنس كك و يدايكزب ب دخايلرمكت دانا ضايع حا ات ذا
 4 ص ىسملا هنا نزجوب رص ئه هبرح ة طاوس الا عمس ١ ذو رياح ىخأو ههانس ظ

 2 لحارس ا نا م نسح دانس اب ب اطخ ابن رغ نع حاوهايف د هللدم نسرملا
 | داش راو ايد يكلف يب امارثسل ارك ند هريغ د لرشس هلصح دارملا وا يزيل أيل ظ

 نال وللا دحاوح وادم ناصا ارخ ترحا صح ول ن ارسلك نش ةارللا) ره هنرم /

 0 بصح ”يوطالا ف كت وئنملا و ىلا يف ىلا ماؤم م وعش هدا رت جس د ظ

 ١ 4 اهلا ىا ةزرفللا نارا نكس اج نيت اذ ضراالا نم 1ع لح نفل احا الخ 1 +. ريشا ذكر كالو بيرعشالة الايفون لا هددسع دع منك
 4 اذاوةهراذاهن حلا ياامرعس اذ ةناد ِ ريش ذا ةداي زب باطقلا با ظ يم رح نع نحو ردح نان سلط يدان دارخالاوووعلا لا هذ هع افانزا 5 . ا ين رشد! داو ىد دنس باح دوم !لاتش لاو مردملا الاقملا ديد دحلا نيه سس 6 ديح 1

 ْ 1 0 اه عم نابأاديمركاذ مالكم و نم ةيرت ةج دن فا موش ديرك اكد بجيب

 ا
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 - سستم سس تع يااا نانا كان...

 . قالا لائم هسا ريخا يد نعول شذ كات ابمعواهياب بصتب ليام. |
 © شل نوكسس و ناكل ارسك وعلا دونا نب نرش هتالع عيئلارادوو |

 ” بويزال نه ةضرع مهملات اذص ى١ ند نمل ٌتدَح دالاردلاهيع 'ت يذلا قزلا ف

لاو ناجي ضرملا ىلا رولا دانس اذ تنحل هدب دخل ريل 'يفصسك ا
 (/ اه ارياصلا دارم

 نينه ولا ماشي اعنع ىط بخ ضرماع اش لعب وللا لااهرئإ طل رمارللا ١ 00٠

 | يش نيح يلوانيبلاو كد عنمد تطرحه تيكسش !اذا تاتش داجر و ١
 ع ممتعا وعا ىشتس ١هرملا حسب عض ولا لاحاب لد لَم حاكما يدرملا لحنا لع يا ] ظ

م نم در لش و هروطع وزد د قادرا ةزوعد ا
 ع يا ىتجو نمر ذاحاو ةياور دحا

 8: كوعي ذووملا 5 ةيمّسللاو مضولا ياثكك ذ دعا هنعع كنب عفر مس انح ىطرم

لسم داود 5 دمعت اماعبس ياازئو تاىلك ١ ظ ْ
 < هزنمك دا مدلا لعرب اكذ ناذ يندد 

 + , يشم كدحا نتنرم هش اذا هك عم كالا الكام نب ىنا نع بلعلايفاكك ظ
 ١ 00 5 ظ

 'ةليلق لا عطج ول نلت اهدان ناكذاو هيمي لاعندل عزف اوه ام رض يد نأكو ةيعيبط

 , 2 مج انالانعر انكدلا نمرباح راما قم للم الا طارت لام د وهيلم ةدجر سكتت ثم.

 !| يشيب قينرم انيس ني لاقابطالا درع ةديج ةامالح نفدؤملا يف ةوهظداهوج وو
 5 مع نب نع هىهسم ١ نا فاتت ١5 ىفئتسم أم يدر لو ىهيتشي ل جوع نم يلا بح.

بضم لّيش وا 5 لد هالب ةرنيصم كدخا باص! [ذ«قيفض دانس
 . ١ انوخ اكبلخ 

 / |2اكرزع ملل ارولشملاو سعملاب ن وعجاد هيلا اناداديبعو امل اكلم هللا: !ادكوم
 ١ انسح ضاع يف ىتبيصم باور دا بتسحا ةكوويخ لمعت اصتخ لامس

 ' |[ ةسيمللا هنري ينج اهتم اريخاد) ينل دباواهبلع يامي رقحلا هدماب فرج اذ
ولا م انس : | نع ؛ك> همم عش ازحاايشد تاذامل ند العجا ىا

 1 ظ نه هت نينم

 ٠ ذاك و نجلا هللادمع لسا ١ نيو كن وأ والو نزخ فا رع كدحا باصا ١ *
 هد ركدرلا هلل ل ةيلذ ةئيهم ىو ةنيلس و ١ مستطناذ١ ايسحلا يايفد هركنب | ١
 عودا ذنا دارملاو مل اكيرطس ال دياور يف اشد هب كرس ال قش و د يي داجياب يلا ١١ :

 أ ع ز زد 5 هلععتل فلولا زهر رس اع نع ىلع هيلا ”هاشادنص نا يتلا و يهل

  0را
 م مل طا 575

 5 3 قمل ير نوالصرلق 2 |

 هللا ىلصمطصمل

 - او مص تان

 س ٠

 دحوم

 ى

 ادد
 ل

 هع

 محز اقف

 ريع ىاىلا ثميشتر
 9 ١

 ةيحا



 انضش اه ىسا لاذ ارصع ا يع زب بياصملا ضع ١ نماوو ات ولا عاطتشاد هلهالا ه نحيل نيب نم ي دفن يان هتيم رك يلف ةرسيصم كدحا باصاا ذاك
 مربع إن هيص اذا كد جاوقم لنك هنعمل فل ولازير يفاعلا ظل ربحا يع اديان نع ط ىمد ارم ف نع بح عند كئانركن ايفخ»ندذ نم بازيلا نعاني كنا 01

 كيش, و لله ىو و كرش نوبسملا يسلب هلي وش ّق سهاارز ىادمل ابن ه١ امبعلا يف !
 نم هذ وهو هين وع يا كمون توم ؛كلزع !ياذرلا هاي للا نم كن ندب ف اذادم

 شالا تاوذو سدر نما ازعل اا وزهاو مهن ىدالا |يز ىلا. ىلعد م ويجا هلك د هد وه كملي ْ

 مم ناسا ندب انايلك هر ر هاو طع كو مع جوجاضع الا ناذ جاببشلا يق لحد ١ مدان ود ٠١ دا كاش هريخ بابلايف د فيعض دانس اب بروح ىف! نع بع 1
 يا |نخ ملا قف احلا هاسلب ناجج وه هالاثف ناسلب رمح ن قمح ل وطاح د 1
 تلت وتتم ١ناذ دك عوقد وعيفتسن ياذكب حارا نانفوتحاطمح يف هنخ |

 هنعانلمانجوعا ىرهلا يف طنع تلم نوع ناو كااعش اه دنع نوتس ؛
 نع هر هللغ نانا هوي قملاب ناسنسالا اضعاف رث وي ناسلللا ئطف كدادتم ١
 ا ا اول عاصف ملحم يل ريس ذاك ويم «ااتساد ايد را ديعس يتازع ملك ٠ نه روع و ةئرح ند صرلا يف تهددرصو هاش ظعاو هرعصاام وضع 1
 مجرملا عملا كريب ىلا. يل د فول هيد ىخح كلج د هكافضحد ؛كيطا يجب د١ ةكوق ظ
 هرك ذ مسح هدانسا و اك ري رح ىلا نع يفسملا نين د ابراج و هس امن باوك ان يف 1
 يا اي ناليسم ناسخ وانناتارماواذ كجر مز للوأ_نضصا|ذا كايدوم١ا ا

 افاغرع اريد امئ نزح ان اع اضدح اب لد ملسيلخ كك ذوو ةاسبس اي نيلط عطقد ْ .؟دملم بام الرحل كعب ر دعو هزيم كرتلاب يجو اةيورلا نيت امهتين زم ١
 تردض :يانوجغ ذا ر/ نزع اون هلل ىلت ىنيوض دانس اب در ىلإ ىللا نع بع دارملاب وجد و يرسهللاب لد فلسا اسي ا يتم لانب اول ابد د نيكرمتم 1

 اك ايمانا ةطافصوا هل ر ىلع ”لزرمملا سك ياهنلا تايلكت صئعايضادوبخا رسب ملا وايمبحارعيلا الاد ينج عيطا يب زحام ابدل قف ضرالاب كبلج

( 
 ا
 ١



 أم ةزلادسلف هلام يالربخ كرخادنل عا اذاكيئازخا نعال شا جوعا ٠

 . هضارعا و هاصعنم يلم ءلمؤجد يا ءررطع نم ىج ًممالاو ف خالو ئه انا نع ةيل اهلا يا
نمو نمر الا و اسنانه هدا رشم نه ؤ هيد ورع ىاءداوعو نع

 , يك١ يطارشملا نارروع 

 اوم املا مئه يروم ا نم ىس ىف يب نوهرتخ يا ندرضخي ناو موس واس وو مئاعزن

 الطا | ذا# عادلا نب درع نتن ني'ةنايرملالوصا نع ةنابالا باتكف يزعل ليد وباي ٠
 م و لدلاب لي لح | خنال يا ءلحا هلوا وم قرامب لذ هريعو صس ى:بسشلا كدحا

 تايكشمد هد عرعنا ار : ةيمؤملا دك و ةوشملا شت ىلع عمن قبح صي الب هيلع بحاتلا تيد ويل ليل مهيلع
 || هس اتي بلك نكس ىازخرلا ىلا ]حرمان طااذ١ هيلادع نهرب اج نع قرح

 ١ ىبنفنلا بعزل لووئلل انبلاب م نض يق رشد بجومريؤن هسئاذ اهحاام دعن هلت
 | يني الع لع ياده هرسأب ؛اولريكالا انجل هوب رتل مدرع لالي ىف بعنم اك
 ٠ نع كافل ىنجنم انللا نالاولا ب اقع ىشحلا يف طوع اب ده اندم يف ر نع نم

 ١
 | ربخ ؟ مكن وع همزلت نم وعي هيب ايعاو لت يع هله تانفالاب فاءسئنم 0

 ١ نت اهيرلا مكدحا تعا اذارط ريس نير اج نع لبوط تي دحذم يذاغمل يف مح
 .٠ هثاذ بولطم بوجي هلو نائآب لده درب لذ صوت تبذ وا بط دج از ملام
 هسه ا وح بلس يئويي د هزهاظ يلعوطو الل ناجر هتبلس نعد ةندل نم جرجا
 ١  ناذايتسولا يفت هليتت ارم يف ير مطمن الو بزي كلدرباكتي كل دم اهم يلا

 ١ نيطعااذا# رزه موبس ملو ليصل نهز اكز د١ وإسم لهل ا ثا اع ينانع

 ْ مفتت ١ يفعب ١داسر ١ منم اق هش لاس ناوبع نم لاملا لمح نم مس لوعملل اسلاب

 رعاه رأشعاب اهلج لع لو بما واط نيف ةراخسامبف هنم قدس ب
 اوت هلو اأو هلذ من درللا واي املا اكرلا ملمع! | ذا رك ع نب نعد م

 حن يام يبا اهلعجا ملون يحلل اوم ل يال نا كو اعياو
 ١ ةهازع يجارحأ يرا يلع الياامرتم ادلب الداعي ذوي ٌةرخالا يف كةرحدم
 فوج و ل ويدل هوازن نش د لعاملل بم سطع نايلعانبرب دق انهو اهيمرع

 ..> اذا ىانويباصلا | بها مكدحارطخا اذا ف افهض بدو ةدرح لا نع عدو

 بلير نم يل والا عم ليمط لا ناو رب يار لعاب: وش هرطخ نكمل ياوطغيلرطنلا ٠
+ 5 
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 ْ دارغس ااه وم نشد يس هنره ل اذار اي بِلعراطد ها يق ناخياةكرب مدا هوي

 ... لمح رهطم واب دوهط هاف حارا لا يع رسنيلذرسستتب مل شارت دبع ملاذ .٠
 'ةولس نع موصلا ف ملك بحر بص يف ةبيزخانن د + محكيوبملا لادصولا اء م ةويئمملا
 نم نظس ايبللا لاذ كروم هدانساو ةرصملا نكس يناععم ىلا رهاع با
 بروملا هرج نم ياانحاه نحو ؟ونع ياراهزلا رثاو ٌثرثملا وج نم دن انها

 هراصخاه داؤح واايكترطح ١وااعرس هموص مث وا هموص ىصش !يا 50 ' ديك وز او حوش ارش ياةراشا نائف هذا عم ىمخلا توغو زو

 ى اهدر سهاملاعب .وث و لع ىعرخل ار اىيزط ؛نم الا ليعر ايحالا عج ىرطلا لانك ىلعو
 حيصحد د ةداكت راطحولا سد ورم هد نيل نال ميراصلا رطفبإت لالش ااا

 ىلع نت د قدوم ارمي هل ملال رجلا ناد نيلصاولا ىلع در همن و هع رمج وفح .
 انور ركل يل ةعاسلاثدرش ايا تامهزلا بزيت ! ذاك فورعم ببس هلل و باطخحلا نا
 5201000 دح مق دصاايدد ملسم اظنلب يثيبلع 0 للا ىؤيسملا ١ عرصاو اريح قرا ؤخادوط 9 دايس هللا يا ةناردو سل اطجرلا

 باك قدصا هثيدحناك نخاهابا هد الحد ةايود يلا للخلااثرطس هنبد دحيف
 نال هير بابلاغ هابور قدصلا دوش نم نأ6 انا يفازعلا لاق و ىدصا»» أبد
 بضأ نأ ىدؤكم : ىلع مومالا عيا ول ولست رو داص بع همك ىف زلصح ىكادرهلا

 نأذ لك ةروم هركزل حوعاد هليل دوقسشرع ول انما انك د ابذاغ ب ذكت اه اذ
 رهظام ىثحاوملاو ءنطابو م الارع اظ كري اد ىس هدرعلا انحلت ناند رد ثنك
 ىنانعم قالا جلا ين ىنهللا كيدح ىف قح بس نكلا كنا < نطد امو اهيبس
 ا|ضرخ لاا ىد هوك نكي نلاذ يل اغوح ه نيدلا يف هاخا يكدحا رشا اذا# ةرب رع

 هيلع كوب ام مرج مطر مررر.. ىلإ يا هيلا نعرشملا خول ياخد اذ ضع ورنا ينجب وح
 اهيكرن هزخ هذاعاتم اييلع كانا واما د 57 ناوا رايا هيد ا>رع هلداهلش وذ

 ل نم أ ذهو نالان وتك داذ كت مج هند و هدد يرج نولي نانا اهيلع ايجال د
 نيمح دانس ةركاه نب نس نع قرح م ىح درك خدرلع طشم .١ ذا ام ىلع ها عز ولا يفع
 هللا شخ نم ةرعر ي'"برعتسح ةنلكادسلا دلج دي دنشل ارو اذا”

* 
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نم كلاز و تلا ىاتنن اك قوه ىا
 © ريل نع تاج طبون ذ ا ةاياطخ 

 ١ هب هيشسلا نم ةبملاف ةزومر وم عازم ال لفن هيشَسا عادوا ةسابلا
 دل ادا | ا نط هنيا وت ىف هي وعش ةعرسلا ليس ىلع ةيلكل !ةلازالا هضم هجوو

 ىلع هريؤس نا ف ويعم إال نا بضملاب يعل ن اشم هلادارملاو ىبذاخ درطافصو لحرل اركذ
 ظ ا/يرشش حيا وجاطعد وبلا لكل ذ يطب مر قمل اي هانطب هلم ياأز نح هق وح هللا ولم هاوصلا

 جوس و بلثلا اهصصر وب ذد0ئ ول رب وش ثروب عووجلا ناكأ ملاذ ةكلاصلا ل ارعالا اهب
 ٠ نايوطلا وضملا لاوز و ىلا ل ذو ةاجانلاٌةنل كر نب قحبلتلا ةثرو ةرصبلا
 ان ١ تنك انك لا مومل نير طىساس اع اروشلا هد قمل ن اضيفل ببس ةلكذو
 دوت يلع حبو سصمال ١ اوض ون: 8 نون [ليضح هنمسم ني لذ بيض شايع يكلاذ شد
 ٠ ناخلاش لوا يش لاند ةسخح هةعبراو مايانف مات يواسي امانلام
 ٍ اند اند امفحو عروجلا دئش ١اذافانبوطعالاو : ١ ءلحانشرعو ىتن اننرهظ

 / ناب رد رح يبانعرف هرلع انكامل عجرم م ةريتكأناولاانل نكن ازخلا ديعس انا
 ' كةلص هلفاهتش د بْرعا خاله واهيماذا يف عرس ياّةلسلا تعش |١ داك فبعض
 ١ هعّرج ضن تورم كيلاوج القش ناش هل يامل يا قلاثب شكلا هلا ةلماكيا
 لما ئ الاب هبه ةءلصلا تعي ١ ذا كك هريؤغد رع نب باج يف د ةرئوع ين نم ماعدلا عم

  اهلقح ىتعنل ات دن وح عم هما هلا لاح يدس هيد ارا نع فذ ١ ذا مز هذاها يس
 وكت وح ٌيفخن ا و نون ور مت نوعستس لع اغل زرع نه لاح مداد اسوان لذ ىلا
 ار ىئسلافراك ولا اوهزلا يا هنيكسلا مدلع دهندوه د وشس عداواعوتم !نلتو

 ١ "لصلا نم مامالا عه مكر داأش ثبتلاو تامل هلا مدع و ثوصل !ضنخو سلا صدنعو

 ١ هكدا اعنا لغت يكدحو هولمث ١ نعد هوماؤ ياو أذ اوبس ملت اذ اهو كعم اواضد
 ظ والو و ةروغ املا يلعد م لوح يل يناجلع عمد ماندلا ذا مول رص لوا ف يسملا

 ! ”ىتداتلا نزع انرحدرع يمرحا ييزعكرلا قريشا ولا و لم نب هذ لصرحا ةرنمجلا

 آوم ورم له هله هلاب نذوملا دانيا ةهلصملا تق |١ ذا كك ةربرريه ىلا نع ع
 ا مريخ الا نفت ام نعرمب لذ د مايدلا يلع لوطي البد تديره ورث ىتحاي لد

 ا | ذا وبات حر حد من داز ن أنا اواىتد د نم ثراخا هدام لا نع ن دم

0 
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 مدنا ىدد سيب هوصو و هد وصخ دارملا و امششلا لنزع ل بام ايسكا نسل ارصحو مالصلا" ىذا
 ُّق درو ناو' نكد نول وسما نان اباب لد أد دياذ هل همه قش انو هد وضح برد وا
 شن نب نى ىج ةيوسخلا قده ورح عد عدلا ارد ة الصك يف درطم سن برشملا ولع

 ان يني [تيايلذ هينمع ىف يكل ليج ي ١ اعتشا يصدح اصكأ ١ ذا # سه امبع نن نعبط ياس هلا ةروكالا نيه لبس نع لع مج شيبان حداطخلا سرع نمنع هىالكامنسا ٠
 هذ وكو نباع يف ايو ال ك١ يا ونجل ةوصوالاخلا فخ بد وقف ازن وم يدار .
 د وع يضر حتت دارملاو ١ |ئييسم لايف راجالا عيعتس ايا مجتس !ذاو ٍفدااليلواندلث
 يبا نع محام لاومازنكهد اسوا ان لد ارت داب لد . نيجسبلف هلصاوم بساانمدو

 الج ردا يمك دارك عطه ه هانم ١و رصاع نب ”رقع بارلا فو نجم هدانس او ةري ريح
 ةرصعملاب يااوج جد نملاباب لّصقرو اكان هله منع لاذ دارعاكأب كللاك ىاد اخ

 د ١ رركل!ور وكيلا هيلع عجارلاذ هدانكا ةيصعب |جدحا عجر ينجب اصح ةدوكدملا
 الو يملا لع دلرخلد ورطع هلذ رحل ادب ري عاملا ذارطكل !يللادب لوب كة نا دارملا
 ركل اف هؤيسلل اينم لواند ياامادط .حدحا كا ذاك اذمذل ىنرغ نف نع م هل داك

 ان دلادل امك يكل و هرالا مسد لود ناب هللا يبس !اينجواا ضي احونو اب دن
 بلعب رك نما يشم لا باج مادطنا روض مفدي د يد >الا خطر اوس الا يي عفان هنلل
 سمسم ايزلع بلتلا وزعت و روك وطن يلع ةكربجا دوع نم هذ أم عم ضاع
 سس ركب نا يوالاب روق وا بس ن اخر باصخلا بابر هكر ند ريب ىف ١ كال
 هل و١ ىلع هلل رس اربع هنكل ليش ام يلع لالا ةارع دعج ولو لب هلؤا يف هنالا
 رولا ونه لع اذ نم لاحر درجلادر الاف هللا, سه هرحاو هل ه١لكأ ياءرخاو
 ىبل ريغ امادلح الاي نا داراىا مكدحا طككاخا / يع ؟كملاؤ شب اع نع ةكدد

 ههاودو ويك 5 وخلا ةدايز وو كربلا نيه هذ انذ كداب مهلا ايكو هاب قمل

 سع ول وانمل لوانت يابرّس اذاو يعاوا "نيا مادط نيه هن أوم َنِل ندا 1

 هذ و هزمان دز و همخانل كر اب مهلا ميلف بل انلاهنهل برس ابربعو ييلح
 هلو يطب يزن وشم ىسسيمل هذاف هزم اري ةىتطالا يف سيل ننال هن اربح لوي
 ىلا وم طلاب ىططعلا مد يف يفك ال ينج نيالا الا بْزَسملاو مأطملا نم يأ



 5 دانهاو داع نب نسانه هتد مخ ةيدراهو ةريمع و ةلسنج نه بكرم مر الوم ال ادحاو

 14 !يل | ةرد ار س عسي لذ لك هلا نم ةيردو اًثولم اماعط مكدحا كا ذا /يسسحوا :

 جيارسكت لب دنملاب اهل مزح ذاق عباص اش لب ناي ذاك اسصريبخ مل نب هب اصا يامي
 هرييغ لوجو ايعابر هلو' مضج أييمعلب وا فسسضنم امسح ياا لن هواي اييمعلي بح
 8 داع ئهللا ايد نم ليطاد ١نال ايد شدو ةمداخواٌتللك ةكاذ رالوسج ال اف

 يل د مأنينم يذم رااح اهل سغ الا ورع باحطلا يف نقي ل اذ اك ذا ين ةوب يا
 د اخي نع ن م يح سدابع نب نع هد ق ىح هسشن الا نمولب لذ ىتم هباصاذ رع هند
 ١ "هكربلا نوت هماعط ازحانم ةزج ايف اقرب لامك هلا يادخاف 5 داب هللا دمع

 ماع مكلحا لك( ذا ل ايّمعل ب” كربلا 151 اظنيش هعداصاب يق ابلايفدا ياام يا

 هيف ف هعاصب ءىد اصاب ىبمل رد المي شا ىف ل ماعطللارخا ىف ىاةعب اضا قمللذ

 0 هناخ ىطرحلا هركذ يوُنسم ةككذ د مرو قصن هناك يعيد اه ديعي حاوتعلاخا
 | عيبامعالا يهل نبع عشملا ىلخي دش فاقت هنا ةكربملا وكت ههادط يااذف يد دبن ل
 ١ هع اطلا لع يود ىؤتملا رب لصخلام هكربلاب دارلاو ىو قمل ال اذ وسم اوا

 د ذا أ ةركاع نين مس ١ نع ىسط تم أ نين ند ز نع نط ةربربع ينانيعت م
 وبع ر و هوب د يا را رهلاب رضو نعامج يكأ قد هدد عسفيلذ اًنولم يااماعط
 ١ قيعص داشساب باظحا ضرع نعرع يمل اثر ويدب ٌتسبلاو ؛ركذ لأط١نأذ هنم

 ظ مل اءدد يأ هنيهل 'ركوم اي ند ايلف الاي نادرا ياءماط يكدخا ك١ ذا

 ١ يوداود لاوتملا نم رم أوو هل ركن كه نرد ترث ملخ برت داو ر نعل ثيح
 ' لك و ةكرببلاو ئه نم ةّمْشم ىف حل اظم لا يف نكعاو لالا ئسد ١و ايذاغ
 "2 نافل سهاىلا يئس راندا ح١ م ذاك ارنا اقتتريئسنب ةنبجلا لصاهدل قر

 ايبم يْضاامو اهيا بش امد نيه او لاوّسلا نا بما ىف هسلع و "هندملاب ايما
 ١ ةرعاتهالاق قحدضل اب لاش او يرحاو اًيددواعرتم و اناس در

 ظ كا: اى ىف يدرج حزم اذ < ىنسلدج ةكيدي يفي يفا نش
 ١ ىسالا نع ابو لؤع عضو !ةورمح هلو برشسو هلاوش كأي ناطيْشلا ناف

 ٠١| 15 ريرح لإ نع ن بالغلا فل نت نع > محا ىليعلا هب داضيل الك ذ ىلع
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 5 هروب نحايدو دن رود فرش و هنيه ايلف 04 نا دارا يك ١ك دحا لي( ذا ظ "
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 .َ رم نيدلاب قلت 20001000 مااراعخا تملا ىح نع نال هنود طخنلو
 يطحن و لا ويس نئحايو هلاوشب ترش و هلا ايكأي ناطتحلا ن اخر نع داب لاشملاب
 "نا ,٠ نود نإ كلغ ةيملا ضن امل اغ راسي ىلع هدا نيل يفلارهلا ن5 دل |ىسشس
 راسين كرد و باعط د نيم نجا 'ند ثمن ا لاومالا ىف اهيلمتسس د راسل يلع هيلطمنب
 دحرحا ذ ىفسن ١ ئيولاب !ماممد ديلا ريت رفظن ايل و نار نوسملا ل وانت و |ىجيسن لذ
 918 لحاو هيرثس و هلم ةمرح هب ايلقملا نم برهاظد بكلام و”لبانح مج نخاو
 مرر سهو ْن | رفس نب سحاب هرّس هناطس اما كذلع اذ نالر نع هلي اهي هناطعا
 وذ طقس امادط يكد لحاإك 1 (ذ1 نسل لوما نهم ةريره جلا نعر ومما
 (َ 0 لمني , ١ نب ايييطبل أي اسضاص ا ههسم هماعام يلد يا اهنم هينار امزىلذ

 هيجي ر دال ناطشملا ايف امج اهكرس لنصج ناطشل هكر يا امدع ند .ن دامك اين العلا

 انما ملكا اذا كئرسح هدانساو هرد دبع جرد اج نع ٌتديرمايو هاضرب وه و
 ةداور امل 006 مورادداخ علجرا نماهوعرت ١ ضئاش اوعلخاخ هلكأ درا ىا

 ىسن انج الكر سبط عليم, ةنس اهف١و ثيددحلا مانو مما ١.لدب يضنادبا مكاخا
 ظ هّرورجاوهو ىلا لداّدم وهو يللا نم شا ا ضريعا و يامل هد 0 كأم ئا
 فزنحة شو عيش إب وان لحام وا انت زهك| حاسم فاهو نيتي نايلسملا
 ي١ يمجرأن رامللا ىف لولو 79 ام اذ همحارص أ ضرحا يمك ن هرب اقم هرج لعد

 رازلا ديب [ناّيلا نص هانملا نورس راي هد وار ةركب ون لاذ ىنعن ص رك خ نا درسي اه
 ١ ابد اعاصيرخ ن امانا هلال لوسر لاذاضدا| ير عس هس ذام ياذ سلا لادا

 ةرحاو شر قأرمج ازع نوكرانلا ناره و نم ملي لد ملط |ىهنم للف ةبحاص
 نعت دى حطتمع لاين الع ب نعد لوسملاو عبملاو لايعلا ىلع بذجد لئ ملاذ
 و١ نايس الا و ناركذلا نالسملا يدل اذا ك يقر هيشم لا وسد وم ىف انيع هةر ف١
 بقع هيحاض ليد ىف ه ند |,عبم لكوض دىااخلاضض هتلبِلحو ا همر و ركذللا

 اىلط ياهلث انوزعتس او عيل ارسكب هناا دج د أيدنع اليس ديعج عازم هلب أهي لذ
 رباؤصلا دارملاو انرود نا ليد دواد 3-3 داز اهل هلا ارمع يارهع ةرفعملاهنم



 الا ضزحو ئح يون ىلع لو نينار د وصح م111١ يشلارذ من ١

 < زاع نب اوبلا نعد صرباو + نحاو منع درع يغ ىف مالللاورب اظل أاسانف

 هلد ول أرصرجب ! لف ناليسملا نكمل ذاربارطضاممفو

 هببح ا صد مس و رش و هحوىالط ايل اركب ارش [صونسحا هدنع ابارط هذا
 | ذأ ككل [رهمهتغ ارش امزح اذ هداق دو هواهب هنامدنا ةوس ىلع نهوملا نول

 هح هح اصملاو مالس هاب ارهزنس ىدالل ةمحر ةيام امهيلع هناادْنُغ ارهاك ذا

 ةعيسل اك حافصن نال ةرلمع اهلل قه ذ اسيل و نيسل يلع اند ايدتتب نوع
 01 ابث اقل ئيباسلاو هع د دج هامل رم كيش ةعياب د اهت هحاضح هشلاذاذ

 |  طولملاناهضو :يالولاوة ىرح الاب ةكشملا ىلع هضم د لا احلا هل نب ديلا

 ريمه باطتخلا بري نع نامبح نب ينس واو يذم املا الا بجاولا لضم د
 ” ناس رافلا/ ملاذا لاي اضاس اًمدل اي ذاب يا ناناننملا يدل | ذا ورمل نلوملا

 ”هحرح هركذ لع دول منا يلع بلد هبذ وه ىطل ١ نان اقصولّسب مف ناواي ذا اذا

 ابيلعت نجا و ظنلد أر يمرشب ةارملام انْخ و لجرلا ن انخدارملاو عشلا بحو هلخداو

 ةفشملا بم بجوللاد لانه ١ لب ولو لوعلا ولع انلا ىلع اشعلامجو دود

 مارا لحرلا عهاجا ذا نزع اريخا ذكو خوش املا نامل اذ اوبذح يف صخلاو
 ن اننخاركذ داض وُييلوُح هنص ارم باصا ام [سفملف لزب مل ىااسكا شد

 ةنساعؤم هوطاذمارنع ةويعإ خرخدارب دق ةفشح كبركذ لوح نب بيع ىلاغ

 "يف هرااؤلا اذا اق ةْشاع تددح لاج هذاجر و صاعلا بن درع ف نعو

 لنج نا عرخال ينساب فاه أكت سم ائلااقلارملج ةارعا طخ كوه ىو
سلان ذاب انك ادن هالو نذ أت مل ناو نس ام طش امينح ىلا و دج وا يلا هيما

 5 اًس

 هيفد ىرامخالا عملاو ىورلايفد ليس يروق نع يداك زص بش انملا يف كو

ابط نا وصخ له امأما مه ىلصياىسانملا مكتحا مااذامكةنارط. ا.
 . ليه د 

 بطل !ياؤصللا اذ عمكةلا بع يس 2 وانس حصاب ىلخ ل ناب ابوجو

 قيساضرم 1 هبيوقد يد دب هفلخ يا نيعضلاوانس برك.
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 ةازللا فاس امى هلص يف لوطيت ا>رؤنم يانسعيصاذاو لئن ون وةدلصت كيتلادبشبا ١
 ىنانع تاق مود انما لع وع الايع ثشولا عررح ناو نويجملاو دولا و وكيلا و ]

 ْ . ةحاخلا ذو اكراذهل اركز ىلخ يسد وع هانكع هددد لانا ثشوللاعيبم ةميطف درب رص
 ا يعي الااوي ١١ ونماو هدرا ىف هخاملا ع يماثل > اا يام أهالا دب لوسشاب نهاد

 | اص هلخ انش انسزو هل هلراللا نيمات هنيمات ناديه ناطما اهنا داره سهوا 0٠
 1 داز لود ام كن رفعة هلصلا ويس نم ه١ وطعخا وأ يديييبج دارللاو صرتعا ذاع وش د

 ا ين هذ ذ ئم هطيسو يف لازعلا دع !اهبلع هرخ ان امد دي اما ىف يناجرمل ةيادر يف
 || هن سد |ه ئيسحاو فلوملا لاك ضمّ” ف نامل نمو نخل اما ءريقن كرب اذصملا نم

 العا ىوروص لعن نهرالا للعا ىرعص لاه مرتع نع ٌفازرلا 0 9 دخاارص ظ
 الدله يجنب اطداحلا لام دل رطنع واونسلا ىف نييعاضددلا لاي“ ىض داذاهايسلا |

 ,تمانا خا ك5ربنرح ىنانع م ىرحاطوملاف كام يلدا هيشل صلاه يئارلاب لانه
 ن١ يا وللا لوس نان نافع نف ن اع دى هرافلا رد حب دصلا اركب واو
 جنا هللا لوس ريل لام اس لات تخ ةارخا نم كارين هداذ هلعدأد تالا كلكم
 يح موت نافع انني ناو لانس انش عنا ىلا ل ييسم هركذط ْيفانم لاذ كدجا ملذ
 م حاسخىبلا نيب لوعس نوع يف رطل! ذكو لحدا ييه نعم و ٌةويحلا نه ارد ثوملا ىيصي
 صا وِ ثوم نعمل ىنيدض ىيراضد ؛ذارمأع وا هللا رع ةثلملا ن وكسو لمملاعب
 ترامس اند اكامع دعب وص د هان اذملا طي نم عفش "يش ىع هانت نود طاش اذا

 ايا يلازولمهمم نيب شل اسمك يكوزح عض اوم تدع ياهو ن يرحب
 ى امييانعلا كلكبساو همنر املاراطك الا فاو سعلايف نس ندا رع ام الا تاهزع

 محد اهجحربنخ ريا | نيمانلا يعاص وشي يلخامي دانس الا يعاؤج و ةديالا لسا
 همح و. طخ زراوهلا ف ةرزاه فد شرعنا يف ةهائدلا ع دئطد ارملا ياطابرلا
 رم نوط ندملا نب دوه ةانمملا قو ةلصهملا ضد بقع نع يثبارملا سساسصلا

 :٠ اره ن روس قصت ا اذا فيعض ه دانس او ةحوبنم ةد شع ٌرليطت لادد
 7.١ ناضمر نوت تح اوهوّصد الذ ن أيس نم فصنلا يسءاذا يذعزرملا باور
 وك 30 5+ يهل ىواضسل لاق مزع واتس مل اسس اوههوص ىلعاو وهل لحرد تع يا



 العفو حاملا

 ند انيلط علخا.ذاو ئيعل اباب شنادمبل اعملى ىا.مكرجازعش |ا ذاك رمعاو

 جرا نكن هالكلاب ىحا ينهلا و ئدملاة م اركوسلملان ل هوا كفرسملا خي ىا ىرسملاب

 ظ هن نبع اهو وعل يوت ناكرحوم داش در وعن ىلكتم اما دا جملا

 أدرد ٌىلخنم هد أحمد هللا ى وحي نيهان 8 زا وهرحا 9ناكرتط اهلل يح

 نظل نا عضو نب نع يملا نب اينو ٌةرن رح ىلا نع ىتامللا ف هن ج.م يح محي أو هب

 ١ ىملجمفااردد يررملا بىلما يا يكدحاىكسن١ ذا كشرسبماب ل عوفرملا ناو هدم
 0 لسا هوخا هل ع د نأخ يدان اوه ود شيلا نيو مولا نيب بطال ايده ىا

00 هل عس يب + ناو ينااناو 'ةماركلا يب ىناي لو ىسلحلذ ةياود ىف اك
 نايم دا 

 الو هبخلا :.لييلغ سلتا ف زن
 : انو هن مره هاذ ناك ىساكش ارح لخا يه

 ناطش ١نهاخإب موه ؛اكرحا سلع نا
 جس اهلاوي وبلا اكشيح ىسلجو

ق دحوم ارسم داسادور دل ينم بحلم ملا يف
 

 1 لع سيلك مذ ومس و رم هلع عجب 3 هل وراو نيسل الا يرد د كيك سسبلجلا

 سوا. سلف فحم ىلع ياه هلي نع ا كك د ناذ ريل دبع نب هامح اك عامجا

 اديب ايصعلا ضحك ١ انا شاضنا يشيلع يعدمس نه مادا ذائر يك رعد 7 لعن اكدارب نأكم

 ةرحاملا ءىلَسملا نم يلوا ار ناب هما اليس

ا والا يللا نااكو لس دوع يامل انك يا
 هريس نيه يريم ولمس : نع رابخ

 يحض دنع هلك نانحا يلم تاخد ونصحلا دنع
 لاف ةربرع ىف ع كبح تد

اور يف لحرلا هنا ذا هك درجه دسار اكذالا فو ئسحت
 هلعا يالا هل دج ب

 6 هارؤر دعملا ىذح هين يلوالابابعبن وجب صو هحز داب رائاو هّمحوز ىا

هلااهب لدصصقد هنا لاخلو ياا يبشيعوحو يملا
 تمد اكاباكيل ا ىلط وصو باسّسح

يبَسل اودى مث دسل ىلع سان اما وسلع ِباّنِب ياه دص هل
 هيأ يقال دمملالصايف ه

 ٠ ؟ 9.“ انيدب عمج هللا لويس. دو يبل لا هج وي لف هنب ئحلمد مل نم اسااعرل

 0 وبع مر به نم لوثملا يلع يزل اهالاأل نيك اةماليضوخبا و ادمان

نع م جلاب هىلمي ملاع بيس لف فاذا نابعش فض
 مج نسح لاك ةريريح يفإ 

 . ٠ ةفرعرطف بتسا ان اغا بساتين
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 يوي ل ل لإ

 ىن حمل نام لذ يقل بي نع مف اذلا اما زاده باول ايفع هقاددصلا قدلطاد ةييفيلا و
 اهجد زلأيع ىلع ةارطا تعش ١ دار# ينردرللا يجر ىحخلا اقل ايس د دسم ىلا نع ن
 كريما هل يجد هوتطم نم هيف هب للامن ااهجدذ تيد يف يالا اعطلا نم ءفمض وع وا
 يح ريش حلو 6 حالا نواح يل ناب رستم ريع اه وكلاح همازنم لزند اهو! يصتماب هرم
 هايل ياا رك ها نما ادق ناك» مج هاضد ف تش ه!ثرتلا ب رطضاولام فالججر وش

 بالخل رن كك هي ربع ا هج لزم ويسرا ملا واكد نعم ريع شمنا يذاا بسسس ياأبب لشلا
 ملسملا ا لظفاهلا وادرب هئننملا ىذا نزانإإ هميسكب بس ي نسكأوو رحاؤللخا دارلاو
 مفتش ىف رجا نم يوفجت مسي الد وكنملا طش ابرجالا لاذ ئه رخال ةينالذا
 نه داؤتسم هنكذ جوزل اوما رد ند نا هثيددؤلو هرقد فلتحا ناواوسرجاالصا

 نم اي نزاخايف داسك لا مدح ديرعملا ون ناخد ةجدزلا مزاجا نزيل ةداع ظ

 وش منا ربع املا ىف 5 ةرئساع نع : ّن ههلع نطحلاو از رسسعهرعع ةحد لا ىب هلو

 ريم ريغ نم ه١ هر يف د نع اهجوز فاوطنمايرحافو بسكن م ةلاور ف تيد نم ةارملا
 يشق وود هرحا ضن اويلخ فرع وا ةردصت ياس ن ذا >وح 3 دعب نيعملاردعلاا كلذ يف يا
 0 ”,ناد سلف | خا ةزئررهح فا نع > يك صرحان أكناو ءلولاو هرجاؤنم
 دحأ |هيذ ىسن ة برب اد دال انك اورد | مفرط اي اذ هلح ضراب ةعرسم تجرخو ثم يا
 يق اد لعا يسسحا هلل اداسع أي ٌموص هلعاب د انيلخ ىسبتا امج نسا ةدادر مل لن اى
 . ماهو اينحو ايي اهّواخ نم ولخ ى' ارمعاح ضر هللا ىف هلل «ناذ برعلا نم اه وعنها ىا
 مانجو و دم ذاص ةينب ؛لكذ ل5 ١ذاذ تلفملا نأ بل ىاكيلع همم دعس بيق ل
 اد دح رتخ جاك هلال دس >ويدسه نين نع ص رسلا نيو ع تاوثل نون دارملا لصح
 مدح الفن عسسلم معتم اذا # ثد دخل ار كرموه و ناسح نب فئورعم هب هرهد سرع:

 مل قل يرح لا لعمل ناب ند ىتس لذ عئاصالا نيبب يذلامجويس ريا نهتم ارسكب
 ١ نيحدا ةلحاو خد ىف يملا هركسي | .يعمسسم عطنا قال لوندلا يبا |ييليصي وح ملفت
 : مدح حراوتلا نين لدحااداكو زادولا فا دراتعلا ىدوترمد لردع هلد نس الم

 ]مب و واولان وكس و ةروعلا هدب ىس و١نب دارس نع بط ةردارغت يف نوع ن
 انا ايزح يمل ىا هج يسب يرحا وفد عش مط ١١ ذا كايتراضم الا يلعن ينإ

1-3 
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 ادملا عاطتسا يح قلارُن >اجلا هند ى'اهفان ن يجار هملااناوهيد
 اقذول يح دا بياصللا نم

 دانساب ةريرص يبا نع هدزسم يق ازيا تاجر د بياصملاو ةريرمه وش هاذا لكن انما
 يلع م.ىللا صج يواا اذا هكرظ ددعتب ي وهن هنلك بدصم ني ةحراج عنه فم. ٍ

 ”دازا ةلخادب اداشر اا ابن هشبل هزحلطحو ميلا يخنا ياسر ىلا هكدحاعمفدل ظ
 لاهل ند 3 رهان ديلا ىلي قذلاةمنجاجدحاىا

 4 دجاو لبا نال مح راخذن ددزار

 ةشارع ىف لصحامايكر ديال ينجب شانها لع ياءيلع دب دششم اب هفلخام يرننال نام ٠

 ةاعئس ىلع وابد ميطضيل عيصتتل من هي دولا ماوهلا نم هدوع كلاءانه ءاخورغ ندب

 اهعراد يلون ىف يحدد لضخ ياس نكسشما نا دءاولايلعاداصتشا هدلا اش نا

 د درع ناو ياا ئءلسر ان اداهملا نسحاو اهسلع ضمت ىد
 يالجملا د يد يلا ةأهلا

 وه نيح ىسخ الا يف ويدهللا نايلاةداشا|هلئفح اذ مونلا نم
 هب اطفي يزاابىا اىباتل

١ 

 نهى حامجم ميانلاذاةجدر شما نسا نمادو كم وفد نيهإٌقلا ١ نيحلاصن ١ ؟كداسع

رط 5دع نم 5ربر ع ين! نع د ف هظخاحوه هرطاخو ثاخالا نع هسنن سرع ظ
 0 .ذادك ق

 نع ارد ةرجاص اههوكناح مولا يد اهنس ارحل تدوا يبا ثيل يف تلخد يا ةارمل تم
 الد ةرد وب وارسم نمحا د ةظفحلا ةكي الملا اهيمذو |ميبس اهئنصل ني بنا وباهسواوألا ْ

 عاسنا يناخ شيا رت تح كككتل هيلع عوزلابضعددائسايفيزلالصةياوم 020222
 اليل عامّمس الا لط عروش وبذل املاب هنعلل ١ صحو اهنجوز نايصعن عير رايتها ان ا

 دازدلا فوادي ادل ذار نع ىضيل ونع ىسيل وبل ىتدا يعار اهنا ىف نو عمو نا
 يدلل اوك رهن هركذذ لودلا لاح ىسلي هل يكدح لاباذا ل ةريبرمع ىلا نعى ح

  رحاظلاو ةلبانهلا ضجن دنع ارو ةرش اند١دنعاه زن ةاجاح ةباد هسم كين
لا اهلدك ل يا هندهل اب لد عسا لد طوب وا لاح ياالخا لح داذاو

 ل أيس ال ه

 ىضشب متي ش نع مرتلا لصف طن الا لخاد يف ىندل ىلع |رهيعم هعخرجا و ىلا

0 

بو يا كليو ىنح تثعصو فز ةكوسن اياب ند لقمل 7 نملالا
 ] لوجالو ايش هعدرا ةليسا

 1 ث اب اذا كيفراضن هلا ناهتلاوا شراخلا دان ىانع مح هيزنتلل يفلاو
0 

000023333 

 3 حف 2 جو يه

 | ١ اهتس لاا هر رسام يلع امرت وهف هوركع هناخ هب يسم بص يذلا رجلا واما
 ١ يع هلشنيلعلا همزبج سي لف برش او مرد دماج ةلزتل اهياعج نعد
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 هنّساّشر هيلع دوهي الي اب شاننل اناكم ل يل ىلطيل ادت رملَف لودر نادارا قامكدحا
 رتعاو هيسقلىل كارهرب ي 2 هلا اوس وم ىفا نع ىارطلا نكد 2 هرسعش

 11 لاب دك

 ولع ايف ة وقدمي ند ياا نْس نلت هر ذ ةئلفمك ةّقود انش نسل هل وب وطتلا ياا.
 ف رافشادادزا لاو د١دزد نعد هلبسارب يف >محهازحا عاطتمن الار قعأ نيس او كش

 أبرد كلوب 6,رللا اًصنسب هلذ لول ادازا يا هك لحا لاب اذا من الومجم هبذ و هيد ١ نع

 ا ونمعلا ضرتها هل هني تسي لو رسب هيلع هدوي ليلا هيلع »درب
 أر دةنكاس ني وجش ةح وضم كلم ىرضح نع موقع يف مداد نش و علكة نع هزئثخ ١ ” 0 7 5 ٍ م 3 ما يد ا 5 لا

 مدس يا هنوعيد امن ئيبرجلا نص ياوبض د يدس هلارصأع نب :ةبشمللفإب ةاحوتدم
 انح فيكص ى دان ساو جت ٍَس لاك درس ىلع هع وق 3 هاندل نو درعلا لرسم ىف ىلد نملا

 ميم رح هلا يوتسن لذ ةياه مر ١اهاسقا ىئسجلا نم ةؤداط ةبرس تييناذا
 ان كد رح يوضح نك مل ناوأقسم يؤ دنجلا نع ةول نخ ياواد يلا ديلا
 ملا لصزلا صنلا كملنعو تول اطةصق ف اتضأك ىيعضاد مول ارصنب هزكاناذ

 نرد دانساب ىم ابع نب نع هنرسم يف ةماسا نإ نب" شراح ديل اب ل هال ايف عيولاد
 ءحول !ئيسح» ينعي اذ ايدرل هل دب ةياور يف الجر نانع : اذا كدحاولس هل نكل
 نسخ برغاءب اجلال ليش تاجاحو هنعرس عابطناو بوعده هجولا ع نر
 انتو وعلل يو ماسلا نيكةخط ارت اج ا
 ضد يعض عيد و نسح دانس ب ةربرمح ين نعت ارجوك ىسط ه درسه يفرم زيبلاًاطلانع
 دوف ند ل نشا خخ حامي رم يدار للورد اسمح اهو نيمل تاما عل! ذا كوم
 داللا نا خزوادي ليتل اه وبسم مل ااه واهوشروس ير عمل !اوامحدل وتكهلبص الو
 ىتاقلا رنج ةكشنالش ناك ىسك .ثهناخ دواداةيادد هدر هلم نعنفعصد هذ
 :نالوادح رعيال نلتخلاو ةرحد نوكوح لون د لحرلا ةماقو ليا لنج ءكازشال
 اه 0/١ لل داب والا درع عخرت ىملعلاب نحال احد وججراو ثولن و نيماخ يدد

 كاؤلاو اهربكك دارا ةذإلع لد دجير شامل مذاب ئئاذلاو اذرع رش واج اطنحلا يفرم ٠١
 ريخ و اطأيتحا نها ىلع ىشهايجلا شد نيد رو عستم صوبي ل هله نه درو ةنأب
 يس نامل يع ناتلك نوه أنا ىلع فود وهنيجدرالاو ىواللا هت هكشم ثلاتلا
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 ابن ارعنجلا نع قبح كامن بحمد مخ درملاب لمد اه ىلع د وعدد ةلاورعص الا بع ْن لذا او رسمك

 كي دبع يلاحا وللا هجر يدج لاقد رع سدح ةص لخلاف ىوونلا لاق ذب اللا
 َن هلدب مخ اةئاعد ىفدهب زج ذك ١ اعوةظفحلا هلل اوشا دسعلا اتا

 هراث واعد الاه هرلادهو هيلجر و هي سد نم هلماوع فا همر اوحلل ذ ىض اداهب

 هيلعىسلو هللا قاد وح ةويلا موبهرلعن و دهم هلذاضداهب قد عاتش ا يفدن اهينبم

 هبي امل,يبلا ويرش ا. ذأذ نيداوملا سبح ىلا ةنال يل ند هللا ص نه ىادلللا نه داش

 يش اذكدركسسع نبا هيلع سند ماج قت ىلعدح فد نا ميلعراغ همحاذاد حا
 كه و ةلماجلانيعلا مك ةنيعل اب لاش انااا ىر لمملاهففضو 10

 هروش اشم نزع ةحدركم يداطاب ةنماه رشم رشد لج ل ند ةعلس عمس.نا١ةرتكلا

 ايزلاب اضطر و ثوحلاب لافتشم الان انكر بما بان خا يدخاو مصري دنع ةموه
 مخ ل لع هزل اطلس نيندل العاو نع ياداعجلاّمكَرَت و كتف كوم نوكيا
 لذ اهلزيويشم اووم شم يأ ةزانخاّمعبم اداهك عزو وهن قلوملازهرم ع انا نعد بوكا درجزل ا بزل نيدلا نع جوزف ةديلا"هلزنب كذلعج تيد روب ٠ مام ايلا ىاهني داو اودجرت ح منع هع ري ال "تاهيسا١و ا فعض اهرسكو هذيلا

 و ١ ةربرح ىلا نع دو ا> ىلإ ةياوزيف اكضدالاب عضو نايل يا وحاب لذ اوس
 هش مرتادي هلخ غوبسمل اكتمل هلاك ذو ابهيس نع دن واعم وبا هادراكد ىلا
 هداف موج ءلخرتلا يلعوادب ترها ذا ين رطلاوند دع اقلااما اهيعم ىشاملا حف انه

 نال ا دعب ةريه باك اًيداذا ككايثر دنحلا دعس ٍضنع م ةضورلا يف امي هدرلت
 ديح يعاب هراسي نك رهطظ اه لد بواًئَس لاح عضيلف يكن لحا طلغ واول ادو

 يس نلقي يفد لح دن نأطيشلا نات مولاو نسكن بلاجلا نوم نما هلعف ىلع شم
 رمد وا هيه حنيذ د الص هملع لفشل هميعح لخدد واهيلع بلغت و ةلاحلا والت ىف

 بنان كاد نا ديوس يل نع حدكيلصلا نك اعين داع عونا
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 دود د ة4كلع انا ةارملأ نال ةدزز اس١ ىف نحلل ىاه دريلح اج هائلا هل ضرع ياما

 فرللانه هنه .روضح ن وانُسلاف ملاب يااغ لاق اذا يكدحلاا ناخذ هدد عاطتس اما
 يل١ نع مح لكك ند هطاسسناو هحرض نع ينك ص ها ةقيَمح ىاناطشملا 0 كوم
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 ا احم سان يوفي هلو هبذ لغاب لن هدي عضيلخ يالحا باد 4 كربره
 ا كنمم ة؟يييفن نطيل ناف بلكت اهكصنر ول و توصيال يا كر وسكم هاو ةلمطم نيعو
 1 ش © ر وُيذو هلس اد هلاحلا كلت يف هيْملخ هي ينشد هل سلم نيص هذال الك ذ لفداذا
 1 1 عم ثوم صو |لشحلا نم بكرخا اس احا ذا كةر اكو ضعض همف و ةربرح يبا نعد

 ن اسضالا ودع وص ذل ناسا ن اذ ةدويص يان ىصملا ىم اطنملا وال ىلا رمد ابدل ا ذرب لذ |يضداحر سلب ةعر اضمواطلا عدن سطغوا عيا درع يلا نه حرخي عبد
 كا ضددلا ندامشلا ف م دامع نع بس هبازعج و هنح هك ثويمل ا اىنف وذي نابي ٠
 | ٠ ديرب نع هليبساوم دما يس لاب اوذ تعول بالشام يلا
 ١ ِى ؛١ضانلا تا ئأنلان لها نفعت ذا كه ئلذم ادع ارلا نوكسم سوم نا
 ظ ' مولان اموعشوا لقذما ميدرن قفضخا عصا صح و اموره نيكرت تس اسشاا و لاجرل ا اميل

 0... ويم موش اا هنو تاتو ات تال
 ظ قيده نينار لا نع بص نيكادلا نمي هلع قلت نمو يهني ضرع انالمج ميكس ا
 يتلا قادم ملول ود يال زل نيلاب هبل كلحا جو رشا فاك امان اقع عضل
 ْ نبل اواذرلاب هللا ناك عدحا جرو رجا ذابرعلا 5 داع تناك وكررع كرب والك ه دنا كداب
 ٠ ىلإ 'ىفاتراححلا ئينملاو اذرملاب الائيب نا هول وق نملا اع دمل اب هل لدا وذلك خنع ةررثسلا هي
 ا 6 ١ رملا قجرملا جد رم اذا كنس حد انساب بملاط ين! نب ليتع نع اوه هاك بط ةمهااس
 أ ةعاربو اهيسح ةكد ياه احد "هل انجل اب مص ياه سد >اففوك احل ىاا يب ف

 ظ هللا رسب و ةجاهلا عددد اهل هنو نأ ناز وع نه هل هارسكب د اس |يح ن اكاهئير وص
 ٠ ناب اللا ناو هحرمع يت هد ملا بهربع زك ذ نابراعشا ميد ورهالا عبد مود و ٠

 ا 1 ظ سارع نيا نع ككاو ب اًملول بانك قذ ىلا نيدالاربع درشفل تاقسش لامدع
 ا 1 امها ىر ورب ني ةرخ لاب م يعش انين رن | ذا رك ف محض وانساب نينه وملاريها ىله نعو

 0 ' لع اهم وداع يف اذلشس ال دج حد ةزحالازان يف ثكلا نوتشسي يارا وام ١ رانلاف نيرملايابد ىلا !ويلط يااندلل ايل و مجادتم ىلعاويسيل ملف وكوع ةرحالا ٠
 ظ . الكل سو >زولا درسه يق ولاي لللا هل ىلإ اين وح و فياض داس اب ةرين رهن ىف نع
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 ا 1 بولا نم هيرع ىلاياريذخا لا كد دار ياخ راسا ذا / د ارسم يع هما

 0س
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 , يفد هرجافعاضي هللا ناذ هللا ست منها ٌئيح وفد ريفي اذ انحاب ها وسم اذ

 ةرامال وسنن لال او عضا قمل هم درك نا يأ لتنملا ىسبال ياعم اوجا يلع ىف اخلاوجا
 هاور و نيد أمع نينا نع طخ سمح نيد وع ا6 ةّقشم الاد سصنم ارش ىلع رجالا نان

 ياجاونكتلخ حاب ياريس اذا هكاعضوب اطلب ىيوضهدانسا ورلد دلادنع
 جم اًقلاادااي ذانِض هش اليل *صعىفا ذو هج لاذ دحاو» ميكو يس ب اوعنجال ٠

 . دبعاجارداج نع ت ميرا ريغ اذنلا نزع مع الاو يذ اش وملح وعدملاهن نفد
35 

 ١ نطد | ىهينم اكل دج ييانان ارئاوان كلجرلا نا ليسملا غاصن اذا ئسح دانس اب هلل
14 

ارض مشن حا ىوعك قرت ملرمأرخالا ند 'ىلعد ىلع
 ٍٍىد ةك ذل ةباصملا دكان د 

 هلحملا نبا يوما هلا تان هلاجرو لع املا اماما نإ نع بص اهسبلع بم ةنسراكذالا و

أع نرد !يا ادرنعم |ذل5 دصب قدها ث درا ياكنش دس ذا فرج
 ادبذع ارود

هنن ىثح حرش ال اههاذأ سدو ةكريب ناطشملا لويد مشا ةكيلع لهب نر
 نيعبم 

 3١ ١ مث ئيح دانساب صاعلا نب درغ نبانع جم عداه لك لعوريخ يقاكاناطسشم

 ١ اييطتواوعام اذاهلباجربع اهي ميوكسل بيطلا كلهس ١ياأهيجو نردل ةاوها تمدتت

 بياقتما يف اذح ناك ذاو انضنحم نيتحوتنم نونو ةرهطرانش واعجلاوعب كار ان و

 تاوعت اذا كنا وبيج هيض د ثككأم نلا ىشا نع ىطراعو بيع يلاانزلاب ككاماذ

 أل رعاه عزي نقلانم ىسج موالين تع دوسمب تنولت د ترهظيانوليشلا كك
 اديب رعلا نع يلضت يا ماهو تند قش روص ىف نول ثاولذلا يف ساند يا
 أررملا موس اذا ن اطشملا ناذ نا هلاب ث وصلا عؤرماعرْس اوهد داق نا خالاب اذ دان
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 ١ اودع5 درس لو فو اهم وضمادف والرب اصح هل واب راهرف هقارن دا ناذالا,
 أمجب ىلا تش قلارارللا يف ناذالا ب دن هلا هزم لحاو هيلع ناذهلا يشل طارطو
 ني [نيم ١ يبا درولار وب | ذاك مع الالع يعض هدانسا والرب ربح ىنإ نع ىبلم
 ارهذ لسد هيدي يف ةداكاىدم دراص قا هيندع ذكلم نامصغلا يف ةكمف او ناين
 ب دال يف بسلا لد يع تدري تضل اذاهلف جايا تمحو يايف ياش كم
 د* الوصح ووتش ا يا هكدح | نم ذا ك فيض انساب. هجل ماع نب يطعن
 ! . نكيلخ لاوةكا ند ايزجذ اهانهني اهم ياا يفعتنام ما ئيلخ يارظنلف هذ بوعوم
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 أ اسيس كّرسفا ن أ كر دمام اينما نه دل شمام ير دي ال هدا هنع

 ا يدحا ١قعاذا ئسح انساب ةرنزخ نإ نع بح ُدخ مح ءانماملوصخ ل
 ضخ ١ كاءلاسملا عم ور و ةمغرلا حد زغ همر عميسي نأذ ىف اههلايكتِلذ يح ظ

 ظ ال ئسح انساب همسباع نع قسطراهزملا د عملنا سيح د ولان اخ نادر تشي انو
 5 هن 5 ٍس نعطاماىاأمّس نع رشف هرحا نع دحاىا دخان لجأ نواس اذا كود

 ١ اييطناب دن هاياديرب هازا هرم ياللا نكس ه:سَعل أضن هريبلذ ةراا لك وك هذ ذد

 ا دولا قلد ند و بخل لع شعب رف ذ دن ةليشس اهل ازا د دصب هراب ارادّشساو رطانإ

 ظ ١ ةركذه نيا ىضا ني هزم دازمالا فاق يرعذملا بادصس نا نع هليس ام قد
 ا عىدةمائش اي يد ىامكل لحا لد داشملاب * | ذاق لدا 3١ نس غزت |ذااطئلد نك

 ا ا ديلا يلم هتماخك بلف دجملاق ومدو فاصبلا لطم نه ةارملاو اظيلحلا ثاصبملا

 ١ هضحبثك هيا دو وا نول نحرط ىف قيصنير وا نويل رمغ بارد يابارملا قاهيرا وبري
 1 ةمؤبلم قود هد ون واهي نب 3 ىاىهوه لع بيعت لاو بش الإ يضد ىفعب
 هضراف ”ةاصبلا نيد اضنا سيشل نع يف بولطم هرك ذك اهّيساصاج يذانند ناد ذوب

 ١ ' اياد ءهتنم يف ةليزح نما و ع يح بودنم ةرزع فد بجاد هجارحاو ةئاراومو مارح
 ا نسحات همس ب هريف ملح م ئناذا ف ثائث هلاجر و ناشد نإ ان ادعس نع ولي دلو

 ْ قا رسما نادم اعاد زود حم مياواو هطورُّس د ضو رش يا الناب اوص ولا

 ظ . اول اقرملا هلجر زي مل اهايادلا هلت نم ءابحرجال يا ةلصمالا هع ل ةعارشلا رس
 ١ وخأ نسب د و شارل الا نع نابراولسا هلع هدمسح يل امل شكو: هايس هنع

 ظ | | . لدد تاجا خر عع تايسللل ىرلد مشو ةعاجلا ل غ ياددجسمل الجرد قخ شالا و :

 ْ ظ 2 دينا يلع اجرلا رمح نه هب مح اورفكمرحالاو حر ارعرحا نايس دحاو لميف )
 ظ ش ْ داويلإ ف برصلاو عيؤمصلا دنا لال وا ئه دن دائما ىئطنلا درل ابن ل ميظعب ظ ظ

 ظ
 0 جرح الا ىف تسيل ني نمنع اىهيل اك نردد ندد دات ارفف ١ مفحت لاق ككنيخو دلو
 أرمي اهيا سلا ةولص ويا وصلا داشعملا ةولص يا"هونلا تاه سساننا يلغي واد
 ظ بكرلا ىلع ئيذحاز ١ ربح ون د اردرادد يف اوعسيل ياارح ون ؤل باؤيشا قي جن 0

 ١ 5 هيد ف يدحا اضون | ذم هرهاد روم كالا باظفلا ب ضخ بعب كب



 دلح اة لص ن اي/6 هللا اخ قادجبملا قا 2 ةسردهوا# ولحول همس انا اهي وعم

 ا رهو عونا يرو ثلا ةكوب دوم ام دوك يجن م ة وص نم ةولص يف وه نم لح

 0080 6 انا ىباصا يب كنب ال يني نكت ب لذ ملك يلا خرب نايل ياوحا نح

 0000000 هايج هئلالو ترك تو يدور
1 2 5-5 تعم ليد ناش اعنا يلع لوعلا

 ا - 

 | | زطوح وعول 0 جل 0 7 اكان ا
 000 100 3 . مم من عتدم فد وهانلاويطلا نا

 ارفع ١اهربعد د دال اع ضاو لاوس الا نم ناد: ةياعر وانو يسللاو يقلار ارو را

 الخ :ىاججل اه يلادصات يلد ايلا انهاع لغم حرش ياتلطم حو اهذارم ايكو
 | ةوصو هناذ يرحالا باص نيب اعارحا عياصا لخ دي ف يدي دب عباصا نيد ابدت كبش
 ون وأدير هرك نلف ث نحلل ةنظموحد مورلابلاجوكبشتملاو ةواص يفوحزم كفي
 ١ دك نجد وما موفق سلك ان بجاولا يلع سكش ١ وام ٌةولد لشعم اررص ىسن طقم
 ١ اكيطماب هقبرع ىف ثبعملا نم ةد دامع مدا دساام نلاخخ ابى ايالددا ىلااىالاط شل ةنداخو

 1 اهلريبلا جبان 5س و ةلصملا ىيدللا عه 3 رك نب صكنع ت د حلامألا تانصلع ناو

 0 :لظكوعولادارا ىايكذحا اضن 13١ 4ةزاك'ه ف لثذاد دانسها ىو ىراصن افلح

 اجد لشيخ ةأفحذ ولسا وب اكمال يرسملاب لب ىهلاه ديب هيلجر فس ١اي نسخن
 . ياوحو ةررح ىلا نع دغ اه ةهرلت هاضمن كك ذرتن اري الذ ارهلفس اب طز واذا ىلع

 هد السا دزسم ىلع الدروع مدومل نس ودزيللا دسم قولت دما هلىغين ىف ئيندحملا
 ١  ىكع ناذنيلجرلاو نيد ا نمل يح ياطنم| بباب داون أع حاضت ا ذا كف يعن

 ١ هالكشم دنع فورعم وحن عنان ل بوجولا دري ثي دخلا امال ةوضو صو هركم
 بج ريشم الا ركن > يف محن الد هع لحم ليبأذ يلعن ال ىيذملا يف لاذ هبا تي ١ يلع عارجالاب
 ١ 1 2و هدانساوةري هرم ينإ ني ٠ باقعلا همدع يمشي ل لك ذو يملا نيجتا

 ربك انه يلع اينما سر يبا يعش أخ هلي ىنعو نه تاعرع يا باطلا ادب تام وب
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 كك نح ويد ون ليلا لا ةرمج همار دود ايد ٌتدسسحا اذا خرا الا ئه اههلبامو ٠

 ١ ا ٠ ايا مكدحا قون اذا« درو هنلسحلئل وللا نهر ةرين ره ىنا نيغ د ناطشلا
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 بوي نابت كيلذ مزال ةوحاه ينجب ىلدتي م ةكرت فلخ ىدد اشد دجوت حدد تب
 ١ ينواتلاد رم لاي داحلا ه ضاع واطلع ناك د لعق نب ىل ايبج هيندك ة ربح
 ١ ١ احن د1 كك لاؤم هيد و هللا دمع يرد اكس دوملا |رضلاد د + ديف عا يع و ضايسلا ىف
 ا أب نش ايستشنلد |ملحم يملا عب يحلاذ يذاع يجلارك > اهلا ىحلا دارا يبا ةيزجلا يكل

 ايضلاذإشعا ىو ضد دارج "ىلا بوب اضّول نمر بوجولا نعءةرصدر وبرجلا دنع ٠
 ا بان يدلازخلا لحدا ةىرخلا موي مكدحا اجاذا 4غ ان ١ نع نم اطوملا ىف كام اضخا

 ! دركرخ نييبسلا ع ىيتدكر دومي نا مان دن لصيلخ اهييبطح بصح ماهالاو ويلاه
 ةع ارك ىلا ارمي اهند ىف كلكم و ةفينح يناىلع در منو ىتشاشمادنعامهلبق ىسولجلا

 دنغ نطير. لوا يع نناذادوجد بجاول اع صشرناب اميدن يش و لخادل ةركلا ٠
 نول مرد نحارج هب نخ ىلا عكربحا اجا اكل هللا دبع نبارن اج نع هند قمح ةرودأشلا

 ”ائذلاو العلا 0"هلاهلا يا ىايباو الف هال الا ىف هوحادل نطعع ياهو هل عسم واذ يوتم

 ظ ف و اهابايهط هد هيض ال اول و كك د ىلا نر رح خا امسع اوبن هنا همرك ة هارت
 اف له ولازهر ىلا يردبعلا اننا نب بدصح نع بع عملا يف عنشملاب لش ةياهطلا ٠

 ١ هلل لطم فول ةلاخلا هزح لع وعد بااعللا كرثملا اعلا بذاطن توما اجا ذا دنس
 1 هردزسم يقرازبلا رحال دوج حد د لانخ ةرحالا لح يف يدع وهو تاماسلخ

 ا ِى نلا يلسملا يار ازملا اجا ذا كيرلا همدضو اوم ةرنرع ىلاد ير انعلار د ىلا نع ظ

 ظ ١ كك د وجو "نا بنعو بد اج نينو جود لطو ىستس نك وه اب قن هويهّركأذ لدر ايز دصت
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 < حب 0

 1 2 ل تمم تروم باتساع و 0017ج

 3 ١

 ظ ى فيدض هدانا 5 ركام نجح ىسن ١ نع لال نياكدرع قالخالا مراكم بانكف ىئدارخلا

 ظ 7 وع رددلد نحوجدذ يبانيح ركن اد مسج م عامت ئياطادكاما بكأج مذا هللا

 التيم نهرعرلاسياؤد سيكا وطنا وةومنُك لو ه يبجاد ومك ريل وه بطخاذا

 ايريس احا هه رن 3 نم مام ىلا ادت ةةارملا تع داذاداب داق لا نم ارع نع دا”يلولاو

 ا أعم الط وعنا وداي قدصلا نعملها هع هذال نباعَم ميلف كلبه... يئا هلحايكرحا عماجا ذاك هعض وب اندإنٍ ف يعض هدانا و بايذلا غننانعرز
 7 1 قاايلعبلط ةويْوم از يف والان الاب اهرقس ن أذ عقد ئسحو وهوه دش
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 هن اذاب شا صرط و ىضتمت تحايل اب عاجلا لكم امي ودم ىكش لشن نا لع ايليجبا

 هل احر ةرعب د لول وار هش د ذركام نب ىشاا نع عامجر وم املاٌة رشد الأ مست ند

 يتحاهيع يس :لك'هاهاوا كءاكزحوز تلملح دن هئارما بكدحا عماجإ ذاك تانذ
 دع ةملا نمسح و لدعلا نع الأهم هنحاح ىضَقد ناوه بج انما هّيجاح ىدست

 مارب للعرس هلذ هيدر اجو ا هج ور مكدحا عفاجا ذا ىيعض دانساب لع نيدواط ع
 صل و صب تل !ثروب دايم اح ينارطنملا يا[: ن انابوجو ام واب كن اهجرذ ىلا
 َق رع يف ١ ذا و مي أسلم نم نجا منع هأر هز واط 'رطصملا يللا رند يلازول هدا ولا وا لظنلل

 هلخ ىسملارفنلاب جرح.و أه نش انلطم ةلسلخلا حررت رظن هركسين يل ا هريذ تف عارم لاح
 ح هلصما نينا نيدلا يش مالسالا مّن لاك ىسأمع ىيانع دع نلذه نبا قدام اطناورك

ىف يذ وخلاني ان اهل أ دانسالا دِِجْنن حا زص ىف د
 عم أجا دارك هؤعضو هغذ 

 ظ اي الورتلاثر وب هملاظنلا يا دن اذ اهجره ىا خررملا ىلا رضطا هلذ هل لح مكدحا

 . ةدي زم قسسام يع دولا مكلف زحل تد وية نح دك هاش او لاح
 | دسم ىف املخلاو ةكورشملاو افصنملا انك ىف يدزال ا اهي ند غامخلا لاح مالكا رأسا

 | ١ دن 27 ذ1 ف دبصاتلهجا ذا كرتج نبا هفعض و ةردر ح١ نع مهلك ةدومجملا
 ظ هد وضل ايام قا زيولناربرخ تصمم ةئلارملا مس الالف "لمدلا عضوف كنب اس قلما

 رك اعط هيهط وذ وكلارب رح عمي نا بحا نم هامعم ظافحلا لاق دش هبرح ىف

 هريبغ ن١ اهل ىسولجلا يدا يات 4 عاطّصاو ففضءش د ةملس اع نع ام

 | رعالاذ يعادش !عيّرشم يك ا عييت جد انماهوعزنا ىإبتاهناباوعلخ اذ
 2 هينسم ف راللا هع ارم ىلط لذ خا لفن اب 2نح د ر نع ثيح لج و يداشر ١

  ةلكولض ف تسلح ذاك يملا نويل نبا يسوم عضل يعض ةككاس ند نش انع
 . ةبج او يه ذا لع واصلا ميكو رلا ن ئم نكات ؛كذ ىيحالا دوشتسلا اهرخا يف يا

 ةولصلا15 وكر ىلع ٠ ولصلا ياأىنب اد نحل يلع يلبع يدب !اهلذاو ىفد شما حا هب و
 بيصضخلا نب ةىدرن نع امم اككرد ةولصلا ديس اليهال حرلا كذ نماهيحالص يا
 ًافرئواذ اهيبد هاجر د دنع هل انك سرخج ق١ تيما يرمجا ا كى يرض ءالذساو يس الا
 ظ ركذ هائل هورجاف تيملا ٌعرخ اذا رجا حد لدي مان لئارنو انو ريتك انا

 ان



 ا ليمؤملا انبل اب مجا ذا كتان ماجرد رباح نع كب حو ىلا بتكرن و هللا نال

 ااخاوياوحو جشم د بسد ىنم نم ئيلعت اجلا تح هدب يفد ا كد ىلع مكدحا هاذا
 انه هد ممتعا ١ كنه هلملاد خ وغا نانخلاو ناسللاب اد لذ لملف هلمش ولد ماض هنا
 سن ١ هلقام هيلع دربي لو هلديج نع نكي ةللاخلاهلاعف هلل اريك نش مراصوإا ماظن ادي ةكرشم
 ةكاح, | هك ىلا ىف ءلصاو حمل ضاول ازهر دري رهف ا نع هليل د مو لل يف ىلسل
 نلخ اكدع رمح زب هدؤن جز ادي جل د ىتس كلش يا ككمسشن ىف لشخا قاف أكو هلم اجب
 روزانا يل نكس يب هداج عخ يات ن٠ هكا كي لعدد ةئه دون هباوطضاو
 قرح سور يف اتخأر.ثراع لد ابل اروند هر دص هللة :ىوش م لاو. نع
 ا را اذا درج ه دنيا سا 5 يفض ابث 'ءاه أها ىنإ نع ايضلا وةك بح 32001

 لاذش مارح هج داع يا هذي راع نع .بسكأ اىينلكتت دارلاو ياخ لجل ارك هرقعا و١ ظ
 ل هذ ىلا لاح هناجا دود ٌدياجا قار درصلا يع بص ةكبس يملا هس لايك هد مرح اش اتا ظ

 اكزغ نوم ريع يا[ د د درع هلعاذ سدا اللا هلكسن يبان كلي دعس فوك
 نعم لعدد مارطلا اهلا نه حرجا امل هملع باشعلا يسم اطارعح اظ ندين لح ناو

 هرلصا يادي نانا و نع لجرلا ج ذا كدصاولم هل نكت ئيوض هدانما ب الادب رع
 هلفشس ه جدا ل سرك هيلع وإذ ١و هاذا يااىدصه 3 هزه هردال شت ابلغ ناو قيلسملا

 « نيا( |سؤخاور اهب خرم ىاةح دم يود ةانثد كأس ةدحولل سنس او اك نكأوي و
 نيصان 6 ناو ماور لاركذ يدم ىيرمملا ئماللاداصؤ ارم ولا جودا نان واضاف
 فروض هدازسما و شر 'زللا ىراضدالا مكرالا لا ند نعام نيد ونمدم انا نا كك نكك'
 باو اتش ا رب ىلا ىرحا يف هاذردم هيا وف و تدب لحرلات دحا ذا
 بيعروخ ثءرجلا دنع ةن اها امي, دحلان ياش كام دانس ثلا اسجل نها
 رش ١ييلحلا مخملد هدحل هش دح يع لطي النا داره ناي هندرش الا نال يفك

 ىلا ورشا ٠ال و ةطعم وأرحا اني ىف سامع كلذ نا و 5 ماهالا ميلعو

 اما زاره للا تحري اعادت ىزعاحر اى اب ةبطعملا يكد لاقط ةداال ول و بعت لمذما
 ايها درجات بدالا ىف د مارح اب اهيز وواصدبد تنل ا ةورغا ثمل املك لعل
 نوح اذا كوب ه دانصاو ألا نبا نسا نع خدلالا دبع از أج نع ةراثجلا يف



 ”ييلهمزإنجيادامجلاب هيلع اهم زري ىلذدل ول اذ ةاحدزل !عيم يا كدح ا لوعتنل انما ا

 ٠ ري احدا 95 هداو وردا تشير لاولا ناذ هريظ فخ هدزع عاطتخال هدد لس ىف

 ةرّع د لوهت# بط اح نب دولا يس وه هنو قلن رولا صاج نب انيق نع ل هثحوز

 أو دوس اليا وتس لذ قولت نع ةوله اذاوز وِ يا2َ دسحا ذاككشث اه هناجر

 ١ مكشات لا, ذاو هععاركتساا جلاد هاببإد كة دش اقل ايقاع و

 افلا ضحن ناو در اوه عشان ةركذ ا يمس الخ نار رماىف
 ظ ش مهيار : ناو م

 ل يا هد ىلع و ركذل يرطاخ نشط او كدشعل اولمم اذ يشب
 'ش 1 : .اواكونخ هربغ ىلع

١ ىاتود ٌحضحا ذامكف عض ه دأطعاو ةر ريع ىنا نع دع نيلكومملابجي ةدارهالا ل اومن
 | 

 ] مز عبي ىمرلا ناذ الفسم الايلع ىلع هلا نفخ اوقيطا يارصبملا اوْصَعاش هر اهنا دز

 دةرعاملا تبعه د حورلاتبه ذاذاد اهل هحان ىف حدرلا باه ديف ةصاملا داهدؤس
8 / 

 . :حتع نيك ولا هلي الملا ناك ةبصللاٌربتك ب اسيا و ةرزغعم ونت ترالاع دللا نم ارم ايد
 . سس 1 يف 8 نب 0 5 ٠ 0 اخ

 . بدع !ىثعن نيم الوعد يبا تيسإلا زلحا ل وقدام ىلع نه ون معاوا مط رشح نه وا حور

 1 7 >دهتجاذ ١ دارا يا يكأحلا يلح ا كش وان >ادنس نع كه يح هوه اًداحان الأن

 7 اييجالرحان احا هلخ هللا دنعام ٌيياطف يا باصاذ بلت ا'باد موفق ردن وجا قدي
اذ يخل دارا ملح .ذاد داهئجال لص يكاح ف اذو هند امان نكاو

 ظ ١ اطخاذ ُُض نوّيح

 . * اهجا نول د اهي يلع دح ادرجا هلذ ههالخ ناك دمج فرمالا ىشنوفإ قحلان: نلف يا
 ١ | باها وةرازع ىفا نع ع ق ضنتاعلا اج درع نع هن دى مح ةدابع خلاط يف
 ,' . اهداءارحوأ ادّزه يلق اذاو نامح لاولذ دقلاب رهاب هللا نااول سعاخ كح خا يهز
 افاهز ١ ابعرساو ىرطم ا لويس ١ اور ام ناب نادلا ةيسرسكل ان هللا وتسمح اذ هلت ا

 ١١ نيلسحلابجح نجم هدد اذاف نكح نام لاو ةلدلا دانه يللا قا
 ١ ظناون دلاجر وؤكأه نب ىس ا نع ىضوياحر د موري و معاون نرجو ري هرب يا

 ١ ذك لب سائلا كد ظذايدد همانه يف ىار ىا مالا قب كدحا لح نارك
 | 0 7و جداهبخ ماننأ ودب ناطيفدإ لترا يم ىعج ف باتل نش يف
  ققشم ل و الكل نننلي هر ناب نرد رك عيد و هرب. همخ سم هن زعلاع اناهيري ناطفملا

 | 3 9 ْ ب 7# 2و : ٠

 ا ٠ دلد مازحا يابن سسلا و يعلاب يلدحا محا ذاكدللا دبع نر باج نع ه مهب



 00 ااا ياي بيبو
. 

 ارك وم دا نفس اشر هه هيلع سريلف يا >ر ابنا اما هيلع ويم لش و لوا» نيس

 ىف رجلا طذ يف فيصلا [صخف عينس هنأؤ عصلا لب يارعسلا ئمتيداوثم لايدشدلت
 ظ طه يعلو كديصتب دد نهرع ذ 029 نع ةرد اباه صل [ىلا غلا و! ةبلهرعلا! رخل

 َْن عملا مل درج .هنل ١ضاخاذا فش اد الح نم هدانساو ىش !نعايضلا وةك ٠ ا

 ديلا يحول ولو تق وتغلب نس هيهدرلا قاخا هيلع اّنحو نول اباهاوه أ

 ٌفوملا» دارملاو نأ دش نإ لداكد قرفذ 'ىسنحزم يدرخلا نال تس لكيم دلل هخاخا هللا
 ف قءاهوحال نسعد ثددحو فقالا ةعاطن ب اهِدِسَت و ةيصعملانعحراوج نك ظ

 هيَخ دزع هيلع اص هرحا يلا داش يك ١ىا نامل تا هك نرد ريغ ىل١
 نا ١ ميك لهل ! فرك نويبس ايزي دو اك الكنب ساد ]|

 هرهاطرك ني ديلا الريم ددعلاب دارملا نارهاظلاو روح درع ددرضتك > دولا نيد

 نب ١ هلا درع هرج نع هيدا نع سوس انج درع نع رخ هازيح ىلع ثح هما ىفد ظ

 دللاب ىنحا مهلا هوخ درعا لد امدلخ نارفلا مكدحا ٌقخا ذا كك فيعض داساب هع
 هلاز وم ,ردءكاش وم نارعلا ناذ ترجو ثمادا ىوبد يف يدرعو يفوح شحو

 ينس ىف مكاو دن لد عرحا ذاك فيدص داس ليحاسللا هاج داو د
 *و نبط ىا محدحا ابوجو اره واد ند اوره وملخ رهاق وهال طش اردد

 3 نور لرصد ة دع نوص مط ظ

 يحرط او ايدل ىف مرعذ وره وي نا يئند و نيش هلا" لشاب موطن قيلاد ٠
 | ةدربع ىانع ىس رولا ايلا و د ةئيعشم حزما اخعم د دووم مهما و يملا نم
 | خا ىلا يمنا ءاقفاو 5 واد ضال هوزرعغ لدن ىو وشال ان اعم دموس ىاوعو

 الئارمغ ةداور يف و هللا نوجلا اب فملف هثحاح ا ضق دملاب لشلا نم مكدحا جرخ
 يا وداإف يلع زسماو يل 92 د ونام ىع خبرحا ”داور ف ص ذ ! اق نأ اهلل ىيجلا

 رش اجا نماذ واضعا يلا ١ دوو د م نعد و دركلا هب ذحأمي عفن امايق ّن يه

 ا// هوارودلا لاذ ارملا نم هوأط لفل ناسيك نب اوض هايس رم نمو واطول اش
 هعارجلا جي ىلا يادوعسسلا ىلا عورتا ت دارا ياةارملا لح رخا ذا كف ركض نعاوإج

 ظ يبغا مهين مات امك ةيطتم تناكن بطلا ماب دن اسستغتلف
 ١ ا
 ظ

 لا با 1 1 ١



 أ

 "سلس ايس نهاهخ ورح ديل وبلا ناوز 5 ”وصعملا ل وصخ ١ اطمح لش الا ؤأمو لد

 ٍِس اياوربع كحد انزال ديار لزينب يقل مه بع عه هلاجرلا ة رهين يهم
 يا تمحرخا ذا عرس ويعو ةرع رع اي ىلا نع درجرلا ىف ةئل ابع لستلا نه ىف ارم لع

 4 رفد اصخ و ويضع نيعكو اه ند ىبصع ةكتم نه" اور ىف اككؤنم نم عوزحلا ثدرا

 راهو و ناعم !عفلابور دصم عهلاب ايسلا حرت كن اعني افخاذ اش و١

 0 للاب اوسملا لخ دم كتان |رههاذن انووخ نيسكرأب أب دذ لمح ءككؤنم ىلا

 نه رح اذا /ئسح هدانا كرد رص ىفا نعارع ظابصح هزنسم ىف ازبلا ةككزك

 ْ ىلا لحاو نيط اسما راسنا نهز ند هصخ ابيل اباهومواات ويد كرك سم يلوم

 0 ١

 | ىسحأل هدانساو برح نبا نحو نع بط لوخرشا د خردرخلا لنزع تامل يلع

 ي'هرلع حا .انحهلذ ةماوا5 رع ةاولأ يكدحا بطخا ذا كهل هرج فارم الحامد

 ةتسملاه املا ام(خ تمض انيك اهيهيحو يف 'يااهجل ازرفند نا أ حرحالو حاز

 ١ اهوك ردبل اناهحو رئي كادي ود ررمك لامه لب رك نحه نصش حم اذا يااهايب

 00 د ظل بح نو ذا اذ انش وأ نا ٌءليس و ”لضلا ادحد شد اهلج : ا

 . ىنم نمادهيع علم ناكاديل ظني ناب لت ال تناك اواضرطنب ذك هشبحانا ظ
 ١ تلولازمرز نملاوا نمرلادبع يدعاسملا ديبج ىلا نع بط مج ةلف اذ يعد ةوك : ظ

 0 ,ّيوص يارس نعاد اشر لاسيلف ةارملا مكدخ!نّطخا ذا كالع وهو ةنشسمل

 | ىلا دحارعشلاا ناذادلاحنع لاسسإ أك ه نط وا نيسخو الط ومس داةدوعخ نم

 روك الدد لظلم نود لاس ربع د لاىجلا نع لاويسملا نيس أك نع لأول !ئيعسخ

 . بطخا ذاك .'نك هدانسا يف و نينص ولازييما ىلع نع ضادس ' ردركش ارغب تاهل. ْ

 2١  ىعي دايسملاب ضه. لا هرفش نولرفت ياض نا لاخلا يا وعدو ةارملا مك دكا ْ ٠

 ظ | طولا سوبا ظااذو نيش يا هزاابوح هاهلاديلف هضايب ذي ا

 ١ - نعش يعض شعاع نعرف ىسج دش هيك يول وصيغ ةلادللا ةنخ زينل الع
 00 . اهيحاضالارمق ال سنا: دارملاو تراسسد "١ هًيطظحخاةكبامخ اذا كدب يله نبا 9

 ْ ْ ..اسريؤي يل قاكيترللاب بريت لذ افخا دع ثوب يفتر ناواعاف يا ْ 1
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0 
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 لا 1

 دجاسملا الاعسم هللا ييصىننل لعاب وجو ايذؤاب لد لسبلف نيوسملا مك لدحازشد اذا |

 ىف ه داقسعا نه هلع ارد ىسلجي لحم هسضنل زييماسلجت ضد اذا ىلادلا ناماف

 ١ هج زبام رك داخل اوجونسلا يل اهل ثراها عم الصاو ةددتلا عب مام
 ىسش نيل وملا نول اذ هلخ ىفنص راو ةردرط ىلا نع ىسص ياذا نعرف هايل نم يهيبلع

  هككذغش يا كيرحر باول ف يدا هللااي يا مهلا لعد و يبل الع ةالصنا هركذلا ل
 . نم قا ةكرضف نم ةلكس ١(يلا ديلا ايل و ىذملا لع لسيف هنه حرت !ذاو كناّسحاد
 انج ارللا نال جورزحلاب للفملاو لوغ للاب ةرجرلاركذ ىفحو كهاعن ا ةدايزو كَناسحا
 ضرلا فرشتس ١ حرخ ذا ةرجرلارك ذ سس انو ّن دامشللا نع هللا يلا هقل زضادب تنس ١

 ديس | ىباد يدعاسلا نرخ يف نع انما اركد بسانذ ةىز سهئادلللا ف انتا
 | ذاك اروح هيض هرب اساو ىددع اسما لرجل نع هاضتصمل ا طسطعد نيس عي
 روجخلا رح روك بح يصح رقخ' نك وهاب لذ نلت ذر دوتتم وهو لوهسسملا يكلخا خب 1
 ربح ىلا نع ه 6 دأتخ يل نع قف ,محاللائاعربع يع لعربخ ب وجولا نع فراصلاو

 أب نذ م الخ هما وط نم هوطاناهربع ءاةدايزل لسملا خا يلع مكدحا لخ دارك ]
 شاد درسكا جو ىا نم ماتطلع يا هزع لاس الو ه رعاخ اربح الذي انباص ناك ,
 ””ةبونغانضلا ثر ود ك20ذ علا وسلا نهل كاكذك هنمع لاسم لو برسل هدارشد نم هايتس
 هضل لع مكرحا لح > اذا كدب ىعأب له دانسساو ةريرحلإ نع بح ؟ىىسط ضاع اهلا
 هموم نوي رمادا يرتب مط ملا مو من ذاجااذ ميصؤعو سما
 بحاو وص اي نع ل وخد هذ وا ار قلد و ١ ناضهر داضت و ٠ ن انتعر ةكذ

 2 لارحر تالعحلا ضرع اجا نع بط دلل هكرُد ز وتخبا) سحاولا نال مل لنك هل هن أذ

 يي ل يره انيملاب هل عم وأب لاجرلا هع ب ملا ىلا مكذحا لخد اذا كةنسحلا

 ءينلا ةزيد يا نت اخ اب لد هيد ىسل جلد هبذ ىسلجإن أك مولا ضحن ل عس وا
 نم |ماؤكأ نيد ل سملا هوحا امن هامركا هزللا نم ةماركمل عينج يج ىلالصخلاو

 وحاناهم يئاان كه |ييعسو ارز بل كل عسن وردا اذ خول كلاخ ديد ىلع هارجا دل هدد
 وم ارب درا لع صرحي لو ارحا يجازي ذو هيف سل جلت ةعطملا كلن ةنلكحا عبس وا
 ردمماو خادما وحاىلا ىسملاجلا ىنر دصملا ىلع ماىخلاو 'ورسللا الو اهندملا يوصف باد



 ةواصوإ هيل و وا لزمملا بر ىلع م روما لخادلا ىسباف هرنع نع عروخي نايلا واتح

 ||[ بطعام ش نسا قوق دوذ ه هسبجاندب نم الحاد لح »اذان هماذنهو هل ةداقد هس

 ا ١ ضني ال وعو هارثمع رم نوف ود اضاا دج ىططبللا نكم اولد اين لا ههله ناو

يع ولو صرملا نيام يف روش الو واو نم يلا جاني رم و ةضماخ هلع ةلود
 ا ن١ ر

 ١ ١ لف نعرلا لت ذ ملاحم و ءايسشف لع مولا ابر دايم للاب رهطركو ةراث شن هود
 ١ ا يا وخاومح ير دزحلا هيل ىف ا نع يي داو ةةهاس الإ نب ثرراحملا يسمون ل ولح
 0 ر ينمصن يثاب وذ سلك لذ نييمملا كدحإ لحد 121 هكدرج هدانساو ىردتملا

 ابد نيصلو عكرب يلحس يالذ اسم لف يا هني لح لخدا ذاو يمس ورك

 ةنه الحاد اهتكي  لمخ هيب يف اهلي نيل هتك نم هل طعاج هلا
 يل نع دع قع رهرش : هنه حرزخلاه لزعلا لوح دلل نيتمكر بولد لس لا دج
 صو مالس الف هبخا ىلع يكدح ا لخ اذا كاتم يش نكد "نيد هدد اساو ةريره

 هررع بادام لخارلا لع يا هيلع بدنا كعامل الا ن كما بجاص ياو هز يف

 ١ ١ لخ د اذا كل ابلا ةعامأ يلا نع عدل ن ذاب وحرمت هلو هن ذاب كا اجر ذو
 ' هتلصه نذلا اكرابي لاش هنا يندم هئزرن خد ماكوبب يف مولا ىلع فيلا

 ا خرح رع نم حرخ مك هوغمض | ذأو دابر و فضلا هفلكتب امر لذ هيلع فلذت و [

 ١ م يلم اجو هزلا نيحامرك ةرمتملا ل وصح هج هرخ نرايد نع مون ذ ردت
 | ىشانخرت لك ذك هركح دحاول اذ ل اّنم موون ارك ذ د يلقن هلل ف يضملا مده ارك يلع
 ١" ”مطتسملا يامن اسما مكرلع لَح د اذا ل ناسخ ادب ورعم فعلم ىددض ككام نيد
 ربع د1١ نع ارش هريفطت ال لا يلو هلا ياهي كلذ لوحرلا ىف للم ن خا ىف

 ' هيرات يقراجتلا نبااعرثم ,نس ىهمتللا ن ذارؤج لوحرملاب مي دودو د رع هلارجز
 ْ دشته قر وصنموو الب ىللا هل غيض امم وهو ىسدا نع ونه امان و ةريس اع نع
 ] هجلاو ذرثنع رثصلا لن د اذا كفيعض وهو هدم يبي توجد م دول نس د درملا
 برّمكمل انلا قئارنا الق ضنا ١> يدحا >اداق وه الارشع ةناك دديعلل ممل
 ٠ نى لو هلوفانكو هلم ورجل وال هدر اقمرسفلا لود مع تناك ةدارالا ناك
 ل ناش :وهتملل ايدره دوك اشم ١ع هداه ةداللالل برعم ىسملا نم عزملا ندي
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 هيمي لعام هروطيك لس نم الو ارعرمع و ١ م و١ أمساو هن لد رعمشس يآ هزات ند ملا .

 الان ازن نح الد رل هركسذ ادبيه د نه ةرعق نواب هلرفؤت ةداذ هدازرجا عيج ةرضعملا اميل اين
 سن ايش > لب هل لا دارا ذاو رمعأ دنع امرت » قدام دنع اميزنت اميه ىشب

 ئاعملا هلا نا ة رع اى ىلع يوسد هلا جرح ل والا مراد نازن و'ادكرحاىل اودي
 ١ نع هن م نالوث هرشو هرحا نه لد الو اهل و ايلع دامس لا يمٌصم يس هلآ

 بارود ١تملعو عيامولب ةعاطلاد ومص لاي وه جرلا ثنَغط وص رباب نع دي نك نجلا نلاولاومج يا دي كئشللاو نينوتملاب نحت ن اضهدرضتم لخد اذا لس ٠
 "لبق نيل ايلا سلسل و ما لا ىسجر نع جول نسا نزئت نع ةينانك يه
 ناروطلا ف نيكمانملا زيكا ةكاسه رك >او ماسلا سويس ون هلبك لهلغ كاب ت دش و
 هل اوسخ ظن دايدل ضرما لع ٌتلُخَد ١ ارك ةرن رع ىنإ نع ن يح هميث ابن نل اع
 أيس دوم ل ينقل ياككذ ناذاج ند ولا لوط ف هونع ادد اوتس د الجال ايف
 نغسل ,ووك خ نائ هل ةكسضتسب ىم اىدل قدد ىطخرللا ىسطمم بضي وعد رورمملا نم
 ريع ةدايتلا ناد>١نها ورع يزهو الك د كرم لو هسنف ابطل يق لا هلي ا
 ه> ساو ىرنرللا ديعس يف نع هت ٌةردان ابلاو لاححلا نسحو ىلاقملا فطلب لملعلا
 نيل ابو لوح ىللاد مقتل اذ اذ سه هبت يلا يك لحا صو ذا ياس ملخ دا ارك نمل
 ١ ذا نامالا لعارب اوّسملا هماكاو ناعدزل كل لد راح لعاب ندا يس ىلاغ عجحلاب د

 ىرخأ دود ةرمث >واعملاو ةمذلسملاب لوانت مهد >91 هر و ميلا اونجرت : يك دنع الجي دو مدلل اواعجا يا م السب العا عارج لانه اوع د واذ جرح
 نددرع لعاَبلا خفي تلخ د ١ ذا كد ريج ه دأنسا و السن ره مد ايو ىلا ع بص

 مد ؟رككاوع لد ان اب هريه ىا نار اىضاب لوعهم 31 وبع ند هرث ةدايع وتنأ لبسه
 ْن اذ ىضيرملا ىلا هؤلس ب ىضلاو يل نم رهدلا "نص نا لي داتبرعالل هم زج
 ىهفحم ضرملا نول دإ بد ذ ال نم اعد هد وكر نوبضم دوك يف ةلكيرلملا اعدك داع ج
 كريعرلا هوو ىرمص دانساب باطخلا نين نع نش ت سال هلي الماو جوي نلا
 يصد . د سانا يصح 6 ولصلا عت يذلا ىتجت :اطخاتدا يفي كلخ د خا

 نأو ةءارج ىس انلاّءم اصخهع اجاحم يار حسم يلح مم بلص لاذو يديم '



 ' نوسو عمل اربأب ييج# نع صاب وبسم بودنم ثولصملا 5داعا اذ كك ذ انش تيلص ده تنك

ش ,ح وشم 8 روق ةنمورعم كلش لرد ىلي دخلا نينا اجا يلا مش د ةلصحلا
 يل | ةب

 | رمال جالب مزيبلخ هر يك دحا اعدا خا قه داطتعال لحلو منسم فلول نهد ةنانكن م يح

 .. لومج مرا لعملك دفع دهبي وديذ 4. امزاجابلط بطيخ اة للسما
 ل ياوطن 'ه :وفب ىطعاذ تس نا ميلا لفي الف ةرشمم ونين لدي لوب ولطم

 لعش هلدا ناك لا ا شب ناالا ىلشل هل ذذ ١ثاينسضيملا نه ن هد هياطمل ةريسملا طش
 ١

 ١ هئشمل نوتاملاٍن ابسالا ناذ ىشن ىلع دح ا هصركب نا عم ىادل هركتسم كوامثي ام
0 
 0م ا رش سم 1

لا طنب خ يلا هلل اخ ذداخات دحلا نع ردزمما ذ لئلا وضح د وضخ و 1
 ظ نيكد م

يكد ا اع دادخاك اككام انف ىسن ١ نع قمح هالوه طاح
 لعاب ل نهوملف غفل وا هعمل 

 ١ فيعض دانس |, ردع ىلإ نعدع رهأو هغم هل اللا سنها ئهاذأ ناف سنن اعد

 ١ ىبخب لولا كلا هل لاق ئسلجلا نع يا بئافل بي افلا اعد ذولي دملا دل ضو
 | الذ نودب انف وسسلاب لد كو ةياوز قو كك ذ لم ةلكو هدر فد هيلا نرطس رب اك كد
 نأ نعدع ءديجرابخالا داداو ,كسخ ال هب ثوع داهلئم هلك دب نه هللاوع دا نإ
 ١ هلحاجلهلهاوأ هنمجوزلجرلا اع وا دا 4ةرتكل سا وس هل نكن هفدضال زمر ردح.
 ٠ يع ساكن او رزع ل ثيحاب وج وار وهأ يشن نع نكتلف يا هتاتلخ عاجللانع بانك
 ] ١ ”هلع انما اهزيم هظح مرد و هلام ىلع سرد مل ثرح هبش زيي ىاللار ولا دانا

 ١١١" هذ ارمازعرئااعدادا مك رع ندنح ثا ا ليغ نب قاطع ت هويخ دا ملام

 دذعال تيحاروهاب وجو سججلف اقاعج دب نعي انك وج اهتم اجي هش اوف يل
 ' ١ لح تناك ناو هانوم د1 ىيجريظ ىلع رس ىو ي١ ستكر مضلع تن اكن او

 ١ نع وجزلا يف "تلال لكن دضتشا» دلتا ضاخما ىئبدنع سس لع نسلجا
 .. هادلسم ىفرازبلا'موسملا نعل قانرمخ ف د ءانااوكد ىش هزم اهعانتما

و دارما نجر اند داع >انساب يراضح الا يفر نب سسز نع
 هير

 تس نيِلِخ نابضع ومد ف دلك ؤ يبس تابح قرم ردع هلبد تفسا تداخ

 . نيللاب يلع دع ولا ربك ببس لب اهيليلح نم ةأرملا عانتما نا هيذ د أىضع ملا
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 قرحا داود يفك مجرن ند سن قح هلي لما اهبلع تع دو اههلس ذ دا يبس ايئمل معد
 ةوعرد :لسخلا ءل للطن يذلا وهذ ايلسملا يا دمدمل اع دا ذاك ةرارح ينانع داش محرم لذ
 ومد: 6 دابعاع ذلا نال رص هز ترك هن ولطم نبع طحن يل يا لإ كيس لم دمك اسلمابا
 فاس ني للص نع اخ هل ئسحا نهرا عمت اذ انا فاقت لاذ ده د ىح ىف تس اك اهني
 ةؤعاصل ىل وللا زهر يبن د | وج هلا وص ول سرمد و ةلصحلا نحو تنح هاشملا قد

 ةلدجو ىلا اىيئطب حا فا ه[ر فك صمد عذاذ ع بلح ف هئلامس يادللا توعد اذا

 اص رهط لحج الع ذا لب عش رب اعد ناذ اهعرمجم عدت الذاع سلا لاح صرالا ياا رعرمظو ظ
 ارضع ن١ ف رس اي ل كيج واب د ايظا عم | ةلياع د نحم عض ذاف سبح تاء مسالا
 اذدلخد يدلل اذ اذ و كانسس ءسيش طابملا ىلا كربلا د وع يلا داش ١ مجش درهاظل ١

 نوه لاذ ٌّيوع >> بدأه هيذو هسسخ لوما يهر نيد اعنا نع ه ايري
 هلل ا ريكا هضم ار اوع دا ىلا ف ومد مدح ال اع دملا حاد را يا ير نصشا د د وبما
 دارد هووخد لديجلا هلصقنب واشزاو لين وم هامّسد نك امصقنب لش ىلاملا نال لكان

 ءطرشب متر وا ملم زج لح ان وان ليس دق يكال ةكرلو و ةلكربؤد ءابرخلا ٠

 ؤ
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 د ملدا نا ةروعم هن” كاع رع هلاعرلاز رد رازللا ىعأن والك ينهار اكاو اهناو

 فعاصل ئيدص باطنملا نم ى نبا نم هخيدان يفرككسع نبا ودع هب اكرتم تارتشت
 ناابوج و سبلت نسرع يبدو ىلا يكدحا ديووللانبلاب يي د اذا 4 يي ديلا ننادألا و

 اذا كب اهذلا ننرغ نبا نع ه م نب رع ونخ ةليود املا دمع يع واط درشسلا تره وبا.
 ن١ ايبود ءىمرع ناوط ناكذااب وجو يل دل ناش الا يلا يا+ اعط لا مكرحا يف د
 ناواب وجو ايد و اب ذه لكايلخ ارطضم ن اكداخ رح اك ىض هر فانه د هريع ناك
 اسر هرحاظ ىلع داش يو دكرملاب م اواعلا صال عردملل ىااصيلخاص رك ارياص نام

 ماطر كدح ين هاذا ركوبيم نسح تالا ةرديرح ينإنع »م يج هلشاو ناكل
 درمشلب هرلاطي ىو و اخ يق ادار نّرعا ماص ا افبلف ماص هلا لاخاو يا وفد
 ف لاو ةرب ره ىنانع د راوي ىف ر نع م وصالا ىسبل هضحالاو ىلا ءلخ
 رع وب نا اصر وصح يلا بباخ صرع هيلو يلا يل مادجا شدا ذا كك جيم نيسنح
 خلا يف عرنم نيا اضزم و هر زعبيل جوملا ناذ ايياص ناكذاد ةباجلا ط رس.
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 اطقم ناك ناذ بجلب مادط ىلا هكدحا يق داذا كو صد انس اب يرامالا بويا ين نع

 بط وح نهد راوطلا مي تايب طرا اهل كيا واطول يق اهأب ض اكابلذ
 بردو لا ياتعاش ناخ بجيل ماوط يل يكد دخ ايف دا ذاك هه وه و د هرتسسم نب اني

 نيف 6 لس ىب يووبلا هواه ىلع دو همذ و بج( وب نسل لاذ مد لاش ناو

 مدح! يت داذا # هللا دبع ني رد اجؤع د م ةيرهاظلا بهذ ىلا ىزاابوجولا ىبت
 هله دد ذا ماقم ماذ ياذ ذا هل كر ذ ناخ بيان نجد ي ايلا نوسر يال وسرلا ما

 تاني نجني يش دسملا ن اكوا بلطلاو يتبل اهب دمع وطن مل نا يبان ذا دب دخل حرت
 لاّمخ عنا غئابو ىسح هدام او ٌةربرص ىنإ نع به دله ةداع ْن ذالا ىل ادعم
 ن١ يضعن يعز و أوزم اولك انل ةاهشم يب يآ قيمحتلاد ناكلا يعد عاركيلا يثيع دا ذاك
 ماوضولا يدع داذذا ىفكملا اج ش اوسحإ3 ديلا هدر نيهرحلا نيب لت ىسقملا عاركدإملا
 قع عرذا ذاك باطل رع ىنا ع م الك ذاؤرمُسُك الو اوميجاذ هاش دمك ليلك ولو

 ادمساو عور نويل ةعرسم ىرملاو موهلخلا عييت عطل غرسد و نذ ني يا يل اناويح
 ىف ام اركذ (ذا4عزؤيو هنسحلا# فلول ار هر باطخلاابرع نيا ْنِع بصدع ه

 . ةمالاوظ رض اذ مهنط نفطلا نعابوج داوكسم أذ ثاعن اندلاو بورخا نم ينيب رشاد
 1.ةاوا فيد ىوملا نع اوكسم اخاف ال ال دو اهصاكحا يا موتا تركذ ذاو نوما سيحو
 "هل لئلا ف ضعوخلا فال متلو اقه د هلمها ةدوادم نع !كَسع اذ ةطرخل ابر ليم اركذ
 أك زرئل او دج امي ردعلاو ىف الا نقعلا اكرر قدلاو يمته قولا دس اهي نم
 بالينلا برع نع دع هنلالوسر يلوم نان نع و هللا دبع د واسم ندا نع بطرم
 ديوب لح اهكرك اذا ناد دسم ليلا باب هنلاب يركذ| ذاك هم فلولا زهر
 دازيلا هنااركلل ل نجا هنع اوذكي ا وهن اذ يشافه يع قهزع لشد هباتع عيلاو مزمل

 ٠ اوال ربحا دبش ةدجولا فيلذتب ايروملا ناسك دعس يبانعةدنسميف :٠
 | .برعلا د ولا طيصد لد ذاب كتلذاذاك4 ةردره ىلا نعأ نرسم ىدد د لمحرم ظ

 ا : مهد مايتم اسس ىرلس الا لصا نال ىءلسالا لذ اهررد ناهد اهرما فعض يا '
 ةرازم وا ةداشم هبؤام يهد :نسحلا مانلا ينايدرللا يكلخا يارا ذا مياه هش أ. ”ييع قارا سادس نرباجنع عوق يا ةذاول انف شعم وره 3 ا 0 95 ٠ : اء . كاك تعي ٠ ٠
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 انداع دا ١ داو أ هارينخاد اهرهظيل نا همي ياا سضيلف ككذ ولعوا يرق ىلع هس دا
 اض رخب ؤودح ال اهني ان يااجرسي لك ةنسكلا دط وسلا اي ورلا هكدحا يار اذاف .”

 هىنظ كوب اان هلث هراسي نع حصد و نابت ارشد واصرتس نم هزئاب اه نرد لطانحا
 أره با يورلا كدحا اد ذا /نممح الذو ةرب زف نع ةجارج نب دكد ترذدلا
 ايف ٠هداسي نع از و ئيسج لاقي هداصل اب ىصسٍلخ ا يده ناحو أي ورنا وص :ليبب
 مدان راسل رمح و اهرضح يالا ناطشملل رح و ياراماة عا نك ان لئن لا هليانيؤف

 هلا بذ وما ود ناب لن نطل نم مرداب دعتسم د دكا تيتا ورادذ لاسم
 ْن امىارلا هرتح نع يفند ياانوعبا و هلطسم اوي هن اكلاصرتد نع د ناطشملارش 7

 مننا درع نجارز اج نع هدم ةلاجلا كات لوب الدان الاخ اد نيح هيلع | ىوليضم
 اوم هزاس نع نسل درد لاى هبت نعابدن رئي ذا ميعوكت ايوذ يكددحا يان !ذ
 ليد ناب اهرنخ نم .للالاسيل وت ارمش لث ىرسيل ا .سوجنع اطيفخ اذاصد ئصسلف يا
 مهلا لود ناباح زم نم هللا ذوو وانه ىف انه ىف هطداراه ىح كاس يف امن
 كك ئسح ضو ةرنرره ىنا نع هرم ال ايوان نطمح اس نم و ٌتناز اهرشد نه دوعالا

 زل هلل دل لون نابأ نرلع هللا يولخ هللا نه قانا ناسيا دزلا مكدخا قار اا
 نعايورملا يا صاد هر اي كك ذرب ادا د١ و*نيعاعإب ثدي: و نوطلاصلا مد يب
 ناش اثر اهدرست ني هىللاب نسخ ةداسولا نع هلطنسمل هركد هملع د ونيد وذد زجل تاطشما ١
 روس كل( نك ؤيذ امر وص رصالض ىلع امد هركح ليست اهرش ادب هذاخ دحال اهركي هلو
 اهيلع بد ريد هركه نه هّمعلسمل |ريس هوماهو ذ ىقدلا نه لدد لعج عرصن الان اذهل ١

 ١ ذا /ىر نول دروس ينإ نع ّت جالب وذ ابسبه هلام هيام وهم دصلالعج اك“

 د. يسم يا هربشللم ملمس لاول بسشملا نم هيا نموا ماهو هش نم يكالخا اد
 هد اص هلا نا ئيشلا ناخ هبذ ةكراب هيلا لويد ناباب نب هكر اب هل عديلف هاضري و
 هللضفح ىم يوما نهرب ان ف هيتس ال يالا عض ولا ىف هب ىيمّمم نج أكوها ا قحاوي

 ++ كلا لاق ب اطنلا لا فيلح ةعيبر نمر ماع نع بطلا يف ككءبط عالاوهدلا نع
 ه؟رلع ناضخو هله ف ادد او انج ادب عالما ام ىناذاع يذل اهلل دل لاقف ايسلا”ند ريب رم وعن اذ يداعملا لفل نب > ىف ليتم يكرحا ياد اذا كهورط١و



 3 وهز دصم هانممن 5 دامع نه ىّبكلعَو الاح ىسحاو حرا يأ كرم ايضحا فرص يا

 يش د ,يلعابي نما كلم وكس امن رك ذ اه هلت ناك ءيتدملا كن ر كش ناكل ا
 ا ذا لك د هل هرهظي ناب ند وب كيلعد اكالد١ لوم ىف بازيلا وبلا ككذئم ثائاعم
 ياذا ذا معضل يمر هرب رض ىلا نع به هسه ُفَح

 اان ةارها عكدحا

 يار يلو هزاستيس ا هنه ييتملا ذب ور ياش ن ل ايينسكس ١ يا در دعاذ لارج ىا سح

 العا تالا نش ينل هلل, ياذا كك درا ناعوغ
  نانظنلا ليغ يفاود ماكعتنم انوع ومش ارحأ نم هبام وسبل ئلبلح وم جلف
 0 نك لع هفللتت ريغ فانا ريم مرورملا ىندحاو خرئلاه ابمضيملا

 ايسدج الا عم يمل عملا ايم مرد اييعمن ياام ىلا سم اهيتهو ناو مدعو

 أطلال لش هن اطيتملا نياي رد نم أىوبب ريشتلاو هيلع هيسبجالا جررشل ةيزم هلو
 . باطحلا برع نع طخ ٌقوشمملا ع عم ناك ناو ٌئّششلا ناجم كيس ايلا نا
 ربع وادب وا هنن ديو ةيبمصم وا" الد ني داايف ةبحأب مكدحا ىاد اذار
 ىا لك ذ بو يس ال وادوب لنا نع كي 5 نردد و هله نم هيه الس ىلعأب > هللا ولف

 , كرات يفراجيلا نبا بش يكرس ىف عروصقلل هرخخ نع هلبملا ل ذاْشِْب مل رح

 ويوم ميج د عب. تجرع لقت يؤ دجو فهن سس انما تناد ذاكدريا ىبع نهرب اجزع
 » اناعا تل دم دشْسملاب تضخ تانايرلللا ,هجش تلخد ددضو ٌتلحا يا مدوهبع

 قاسم و هل ٍس ةداّس لا هملع نكح واه ىوارلا دو انلهاو اكو نايخلدض "ناهاوه

 سن يلح ماللا رمل ماو يقنع مخلل دسمان ازتم ا فون كيم زل اذ ين هرم ىسيللو ىفعد ىف مونمب حول لا ةداشاهي ند عياصالهانا قا هلهأن نيب طلخا
 فل |جلا سم الارحا نه راس اه أك ردا ء> و نع دارها نم فرن امذح و هنص و ,ظفحا

 الع مد در ىملا ىاهيتو ورسم ناهس ياا ةكسنن رمها ةصاب ككباع و آيس
 ارو لحي تمخ د١ كراك اب ل زج الريكملا نا كلف ىلع بلغ ذاخ هكّما ياةهاعمل اوه

 ”يصاخجلاب دارملا و فرشه زل لاذ عارجالا عم لئلاب هركداو كد نم ةعمس ىف تداخ
 هركاو 9 اا و صاعلا ب 5 ع نب ١ نع ةكناضالا صن قلتش ولانه داح

 'هناح 8 يما ةراص ندد حا مد ادرازبل اًهياوراطمل تداراذا يه نا

 ا 2-2 دخلا 7 2 0 ل

 اضف اء ا ا فايا ل 5228 اليا اسامي ةنسسبب ا:



 عت نا هن ملالغ هكا هإ لوهت ناد ودحلل يددتملاري الا يا بلاظملا فاح # اهني
 ماج 1 يويس ا يا ىلسصملا طمطب هل ؤا يفد 0 ا 0 لظلا نم
 ونهو مدر > ويلا نه هلص ١ قع اهلا نه اذ "رباه نيدو مس ىلح واول لح و يهم نع

 مق هت هنئادس نب رب اجنع ىض يعاعملا ناو غ نب نع به ةكرط اكل

 نع هللا ماهالا ناطلسملا جحا ند يا طل اركي دحو ىارخ اعلا الا سد اراذا4هودزفاو

 اهلا اىعانتقا ىلع ىدابض ياهل هنأ عاف ةجاحلا كو يا كَ طل نه هباؤ دحاو

 ةعاولم ةليصملاب احا هظلا ولاماهدر نحاذ هريبع وا مارج نه هما امي نحو نضررملاب

 هالملا ارا ذا كدب رح ىف! نعرف نع دملسلل لعيدنلاو دب ساب لذ مولقم مد و

 اهني وأمئرحز نم ياا ىملا نم هدابع نه ادبع يلا دبعملا ىتعن هللا لع فا ىلاهت
 هرص أدم لع مقم هلالاخلو ياوهو كنود هاجد ل رئام وح نه ديلا ياسخام
 كرللا نه يأ هزم ةلاحلا كلج وهو هواطعايا كك ذا غاوافف مز الم اهيلع . نكي ىا

 اب رم بح هند دد وح يرحا ىكامجر » نه ءل ازا يال عن دّسس١

 اشاد حالا نه رد رهن اذع عار دسم هلا ةلوط اذا هيلع هحينو ابنه هيلع

 يس يجب جور اذا /نسح دانس اوريهاع ( اخ هرفع نع بع ضخ

 لواشم نوي لبر نع دج جوتسد ن'لماذ هِخرداد لاح ث لك لمن يا لاصخ الل

 - هنه نان ق دصلا و هناهالاو احلا يدرج لشا ىف دل .شسسمر وهالا ىف

 اهرئولاٌة اون 3 اجرح هاح لص ىلع د د نع َق تدجحةاذاد الخلا مرام

 دانس ايوس اع نبا نعت دع حدلفلا مل جا لو ركد امم ىشن هجرخ هلذ هم هوم

 نمه يا ةزح:لاريه ائغارشس ملط ةردرظاا لغانعد بصنملاب ارك تارا ذأ 7

 (رعو لور ةركرمح داق ىا ةلارس هتضساو اهبناديرتملا اهف ”ٌضلدتمارومالا
 رسع هئنكشس اواهف قلكمملا) وم لاؤم يااَيب كلل ارا نماستم تدر ا ذاو بهذ

 دكا يب كناولعاذ هّمسعو هولك بسال لك يمك ٍلخ بعص يا الع
 كس> نم يونج البلل لكضرع داي ىلا كن دز انهن ليان هنلا دنع ةيطرم ىا

 هن او رح ةلارعأ نيخأ لس ملط اىلك هاراذاو5 ةرخالا ىف ةكيحر 2 عكر داككرج ؛ د

 هىب5 كلاح لع تاخذ ارسم تروا واذ نا وها نم اين ترلطا ذاو هارإح زسع



 لوالاو ّهنملادا ولسي ا ئوطابا وسي ىلاكت هللا و نتي ملم نأ لات ه نزع ةربط رم رطاو 7

 ريح ١ يلع سعب نا ةاام يمد هييعابر "هاما و دصح يي انلاو هىاخلانسح ةهدلع
 ١ باكو هكر املا نب ا| هجوم وار ضرع و ف ىسشم اد اك ذا امد ةرخ لاو ام '

 70117 نايس يتلا لاب بوح ةطيسرم يمدح نأ نيددضس نع
 يلح عفت اهل اب هذا ض هيد باطتم هل وا عم دشن انكم يا نم د اد !ذاهكع اطمن هب و

 ؟ابلع زله درالاب ضن داول ومخ عاض ىنم ياانعو ناوي ةلاض ود يقن ادرك

 حوا انه نكد ل دجاسللاو ىرهسملا مِظم كري نع هلازجز نادجولا مدت هيلعاعد
 ١ عد سس يايزرعس زجرلا متي اذا 1 هدأنساو رم ىلا نع كت

 عصا هم اول وذ ياك ١ ىدج هوس ١ ىاهوضع اخ اهيهااد لاو أءيسس يا هيلع احلا
 نع مجارجز وا هليكسس هلا منع اويكت ال د ركلل ظفلب اوحرصو هركدد ىاةكسإ نهي

 يندن اين دل نانحيم قا رجاسملادانهدلحرلا منار اخا كج هدانساو بحكنب ين
 - 8 ٠ ١

 ”لديتس أن ىاككتعا و6١ الص ىنلل امجاد وهن نا ىلا اهننم حرخب نيح صاف اًملدم بلك دج
 ١ كاط اوه نع داى دص لوم 5 داهشملا نان اّقح نه وه هناب هلاوتظحا يا ناميالاب هل
 هللا دجاسم عب انا .لوُمن هرلا ناذ عد هني نيد نول د خوفا ميسم ىلع ناسملللا بلقلا

 دانس اب ير سلا لمعس ىنإ نع قبح كبح دىبتت# يق ةيئرخ نياوهت هلخاب ىها نم

 العز هللا ءاطعا يلا لوعممل انملاب ىتعا لذ دمدلا لوب اود يف لجل مناد ذاوكيببم
 ْى الك هلع ي عمت يصنم هلو اها اراّمح اد اهل ادا و صتصا يرام كمللاوو

 كا ةح وبفم ةددشم ناجي قلد هاذ هاو يك اذ ةجاحلاد دقن لا ةعاطرع
 به زج ةائ يشا عاما نه ةود اللا بولملا صا نم. ءيشاطملا تالاش الا اود ملعب ايا

 اصوإرجرل اركذ يجرم ١ مد اراذ 1 /يرصض دانساب ةرين ره ىلا نع بهلح دول يبا نع
 1 0 20 :ككسمل "مل وصحلملا ناس هلا دارلاو ى هرط

 0000و نيسولسلاو نيصرسشو «وصحلا واس الادزورب
 هلعل هز أف هاي "لاح هدام يذلا للار ونعحا و دست هل ىف لش ناعما هن اكم
 ىبضخل | لع س ريدا دارملا و ؟رريمتد هللا نم همبصفلا يانا نعبسلا لزئح ىلض إتش
 نيش و أخي شدو نع اوصلك نط دد امبط ىف دوس ن١ باع لولحو بازع ل زن نم
 ١ نمسح منح وصو يي دارلل ثزاهلا ب ١ وقع و نكس ادأرهيسب نتح ولشم نيوكم



 ل اًيداناسلب رت اول مح هدحا يا ناكع ا ن ومش يان ومس نب نللا مد ادا

 نفينصملا مالإلا نه انه يي سضهزلا لام حرس يلع هدا ةنعل لاح ناسا يدخن اذ

 ريخلاو رص ناست ل ووو نيس لالض ف داير ىلتل اياوأناو تازو ىلع وفن

 جيب عدد ةزانكل م اد اذا كر ارم بن دحازه ناك ةباطخلا برع انغانع تاوعلا اي
 ا.حورد ضدامن اما ١ ةريم د ما ةلبسم اهيص اعف ا وره صح نسقنل ىف تثيملا يااهرسكر

 از هلاةيخ وا ينم يقل تح تيل فيرا واط وللانم اهم اما اهماوئحا عم
 ىلا اكيد عوسسسا و ميول واو ديلا ثوار ال يلع عضوت دا ىيلخ ملك -
 راس ةمولع يا ديا متن ارا ذا /ةرع هةىيسر نغرماع نع عى محدوب اف مايسلا

 هلا ايلا دليلا و ديه اذ مؤع تانحالا نهيجاو ناوايللا ضارقفا هنم هب لوزن
 '  علخلا كدا دوهيشلاو مكتكرت عاططخا درع باع نم صح هاسعام عِد د ىف هدا ذايلو

 5 ةمؤع لاو دريس 5 نممتا مح وللا لو هل اذ لج يحض دانساب ىابع أ عت د لصاحلا

 ةءامشا ةررص 6-5 مارش ايجاسزم يملا حلو زاصحد هن لذ دام سد أمع نعال 3

 عادزاباهذ نم معايا فاو لاذ هركدح 5 هبيلك هزل ا ىلع هرلا نوسر لاك ناق

 يره ثور طتستم ال ا لاخلا هركنملاناوعال تن اداخا كاك يلع هللا فص يبل
 نيهراماورصانرو ذم بوش وواهلشخ واو وا 25د نع مرت ناسن ال و ديب

 :ليحويع يام ىندد غراشم ىزملا يع ال ياومح هللا وكب انا يلا يا تح هل واعد هل

 سبع دش يعض لع امن "ةضاما ىن نع بص دع اموعس وول سس هللا فلك ل

 ندوب هاما ربكهها وبا درب يراد ذا ادمن
 الورع ١ نبا نتعب وهو س هلخا لاكن عر دص رح يا هيض يسكت ناذاوبنك

 منار ذاق دع اولس ل نكذ ىرحض ه دانساو صاحملا نب ورع نا نع هكدا ىفر كس

 ال امب جرسلا ىف قكذ عرس انسب دم رانملا فطن بكمل يادن اذ هللا اور ئرخلا

 ةلك ناو هلم ام* دهاش لت فيض دانسأب ىنن ادع نحا نع دع هرسح ىلع لب زم
 هب هللا لزم ىا دب دذتملاب ملا دك ئهوملا دبدملا متن اذاذا#ه نس فلوللازهرع
 ياةيشارصي ناش رين هيلا نا ىناكشاح وا هللا نا اولعاد يا هلذا ناذرطاو ملا

 بحا اخاو هللا دس ين ١ ناؤ هجاسحا لعب نه هلهججد هدادولا هلنتسب يا



 نمارس ور ىلع ئيعملا ف اللا ةوسملا دانا داك نيزموملا ريما لغا ئعرت ه وليد ١ ألمع هللا
 بي ارمدلاو قزملا نم اهيلطتد داصرماي ام موعور يعادل ىذا يف حيللا ويس اان
 هلحعل ميلا هيعمل و مازس ناود نا اصلا و تلا مدوساو ماها لانماك قد تح

 ٌّءادلص ةركك نكن م دام نمل لًسدال هلا نك دربخا ىلا نحولعاذ“ ةاورلا شحن ترشن نم

 ' اهاماق ولا روش يبانع بط يلوا لب بوضعم بوب ىف ص نك ىيابامل لح ناد
 ديووأ "طاش يا رجآ دعاس هاوي يمين ار هجرك طم هانا لاني

 ام نجلا هامهلع ذك خ ناذ ن اضمر ريهثد 20 رسك اح نمر هظن رجالا

 امرارهااورخ داذامهلاو

 م وو 00

 زهر (سعاضلا نب ةدامع نع ىطاإا نك لبس رهط لك نوكي ناو رب رج فن ا.يلع

 يف اوتحاذ ىمانإع انميات ميعاصن نما اان ملام امداد كتل نل 7

 ١اوطماوا ا ربلا هبل كيلْخأِسن مواوعا بارزملا
 ] > ارمملاد وسالا ئب خارمملا عاش 0 ري قاتلا دا

 نع بطب اطنخ رع نبا نع به بم ديرما بشك د وس ل1 هامش ةملت

 اج يف ارطل هلاجر و كاس نجا ىسن ا نس بانه الاد نأ باثكي ةكاحلا
 اوال نضاو وحد قيل فج مج ا! ازنبإو هد ةهائذ لالح ند خاب

 03 .نرع مئاوبصا نوح نع اننا نخل ره ضم وح م ئّمليلو الميك تن 1

 لضم نيبلف ياهرانطاو هروبشب نع كملف كك نا يكلحا دارا ايس اب هد ود

 1 نا كريس ما نع مرانلا نهاهل كن قدس زجالا لع اك سل هسه رعشم هلازا
 اهو نم يا نأ ارحلص نم تاج شيال يد ةَدار مرج > وسملا بايارلا متن ار
 7 جل هللا ةفملخ هند ناف ند ا ىلع امج د داحس ا عد ةياود قاازاع باح

 ط0 ٍنضرالا ثيل لهو هعم وا ىسيع ايش يالا يكددجلا هلا دبع

 _ .لجرلا مداطاخا كالقم ه دانبم ١ ىف و مطصملا ىلوهه ناب ون نع ومي والا

 دلع ل ةىرمهربغ ند نآسنهلا داوللاو ىدرط ٍف صو حج رار كد هجولاؤص
 نم ميلا ناوفص هلا نجت ةزكذد هبحاصل لعاشن ثدحوا لال

 - ةنسا واذ دولت نيم اكد ماع تون يا تش

 ميعب > - سوسو



 لا رولا مع ١ دع هر اوعا نع يا هربلك يف ماس الل وقح هدعرمأللاب ىّتسع ند عصا
 رد مينو هىنسل ١ نا ذلك ذ ىلع لدن ةهدلع زارئصالا عن نيليسملا هد اوحال دخلو

 دسم قولي ىلا دوصنم ونا هل نعش ارم وضو ةزكه نب نسا نع يويملاتطملاباتكيف
 تطضاو كرم فجر اذا كهل صلو وج ني ١ك ه دسم ىلع هئاؤن دالادعل سم وةرطلا ٠

 م هب ديا ءاباطخ كلقداش احر انك ل انش درع ياللا عبس ىف نمهوملا تلق
 ملك اذ وجرتلا ن كسه ر سدو اهيلزحم "كلنا ! سملافك نير ريتك دلما هللا نفع تاتا.

 هييذ اهدش و هس مل ولا زهر دس و انما نيس نع لخط دارملاوهو غرب ىلا نم
 سانولدادانعو اجا بحب ملح هداطخا رع قمار نيته أن الث لءانسلا ىلع ت د دد اذا

 بم نكت اذ هاذ اي لاه هياكل روم د هرج ياثر رم نا يف ةكملع خرخ هل ١
 بكر ذا د ربص نب رار قص فيت كريب رع ىلا نع ىبط سامع نبا نع دارفالا
 ينل قاهر جيل يادي داشملاب ه ذ الم ىلعادهرسيلف واجريسملف ياأهل رجأ ةب دنا متدحا
 .مد اره نيس وداللا ٍِس لعاياقيعضلا دى قعلا ىلع لمع هللا ناناهه اقدردن وزجلا ول

 ل 8 وحل ناز ار سس قى ىنسمعلا ىكذ ريش اني وبر يؤت 1050ل وهمس ىناطس و لرسم

 نيدملاوحو لماحلاوهنت هللا ىلع دعا لب داميلاو لا ةكررتسذ اهيمعضا ظنت الد هلال اب ال ١
 اوعرسا يااهيملعا عاد رجلا مياهجلا "نع عبكراذا كسصادللا ورع نح دارهالا ىف طق

 عمل او علاب ةخرااب متبل واوعرس ا يااوجباف ادد جما اك رجمل اب نس تناك ناو
 هلا كنسح اهم نارزواسملا ضر هلا اه وطح ال يا هرللااهيف ولد ايف أذ لبلل لريسم اديهزرلا ير
 دس وم نب هنا رع نع بط يكرشلا ب ولا اند ون 'ثيمح مهنا اماركأ يلا هنن
 نريعا ىلا لزانملا نه انين ىا|يضح اهوطع اذ باول هرج ملدا ذا#تائث هلاجر
 ىلع و ١ باو ىلا ىلع يئااييلح ان وكت اذ و ىلا يع ىو اديب اهوتكر ١ يااا ديد لدؤنلا

 مشا يولع هير 1 ن وع ارد ل نع نا ا ئيط ايشلا بوكر اص ومكر هل يا قيط اسس لز انملا
 . مل اماركا نب دلا يف هاخا مكدح )ان ذا /كفيعض دانساب ةرب وه ين! نع دارف هلا ىف
 داعم سد : ةردوحل و1 ةيببسب الاو هلم ْش ياهددع نسال د دولار اهظاو

 هن دأب لاف رصنمل موز ال ىفدي هن خش نسن نا ىلا يد ٌةييهان ال نتع وعن هلذ هجو ىلع

 دارا ذا فرعي هل نم ملح و بالفحلا نيب ضعى نعد بدنا ره الاو هيلع ىيعاهنال

 مرر[ راو بما 7 يلم
> 

 - ماحس

 ا



 . هيه هيلع دو ايش هل سس ينشد ريازئاروزملا ياش اذ دالاو ا بسلملا ىف هاخا مكدتحا

 زارا نه هند اه اخاف واط زضوااع در انياضادع هللا ه اكو هؤكوباّرلا نم

 ' مدح اراز ذا مم رازلا ن لس نع طرانما نم دي اذوللاب هللا هيز اجكرارملا هنهىف
 : أب رع مي د مهاب ىف وارانلاب+ر تال مهمه وبي هل ذأ هت ىلصد الذ مها ذانم قاوم

 بحارصد دارملاو ىسأب لذ هوم نك ناذ ةمامالاب ىحا لننملا بعاص ندد منن 059

 | ذ ١ كوبنص نسح يذهرملا لاق ثري وللا ىب اه نع سس حسحضنم كأم لزم
 |" ١ بهزلاب لمحاسم مدلحو ف هرملاو نسل اباصووش ز قا يرجح اسم مفرح
 ش ٠ «ىلتك و دجاسملا مة رحر نم يمر مخ و ااعد . اكل هل اذ اه اخ ةضنلاو

 |ددنملا ىلإ نع يذم زيها دلخلا يلي و بلتلا ححشبب نيدكأمىنزمت هوركم ضحامملا
 انو ردا ااهفاأي لو هط نامل ١ ضد يا ى!ل دخت هير وس ياتلزلز خام
 ىصن' يد ىذللا داعملا ناب ف ثدر و تازلز اذان ال نإرقلا مير ندكت اهكر وس يو

 اجا ذنملا لاوحاو بد داديلسلا ماكحاينع نشب نارزلا ف هل ن دره ااا وانسي ةسسمل |
 م ىلع نال نارولا لدن دعت لحادالللا 92 له د عبد هكرطملا نم داريا اهينوشنم و

 يشم يو مال لابد نسف يعد عيارشمل !لعو ديحؤملا رعت هلك نارك
 . ؟ذ | كد و درع ماكل نصمت هركنم تن دحاذس و ىسابع انا نع بش كت لوول
 هسار لع ناك ا ىاان انيالا هم جررخأن زلا ىف نخ !يادبتلا نر
 .هزع عل ١١ ذاخ عليم قح هلكح هانم لدزي لح ءداحتملا ماللا دش داظملا يد ةلظل اي

 ( ١ يس ١ىوسملاف هللمكوا هون ىاةاييالا هيل اوجد رب هب ون باتو عزف ناب
 ظ 0 لاس خاب ْ ناساو رب رح يل عا ناي يلم ىلطملان امال

 . اجا هبر لاسيلد قت ارلا نه ىلّطحا قزرلا لاوس يكدحا دانا يا ٌقْز رجا هدى

 . هذاخ مارملا نع كعبد هدفنا و هل وأنتزيإ جلا توعلا فا لحل يشمل هبطعي
 /* رريفس ينإ نع دع هلم ىزرلا لاوس ّكطاخاخ ةرعاش الا دنع اًمزر سب
 5 قكلب عمر دصم ”للسم هب ر .يكوحا لاس ١ خف يفنع دانس اب اكد للا

 أ ايل ىا"نا جالا 5 > دسهاز مي نيتوعفب تركدش ايس هه ىلط نا لووغملا
 هيلع هدلارككعاب ش قيلذ ااراعا هل تروظ ناب اهلوصح فرع ٌقح
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 اطودا نعد ناسحلا عنه انا تاخلاصاا علل يا مد هشهو همركي همقت# قدا هلل دبل
 ناح كلع هدد نيل, نه !قملذ باج لا فرش يل ىاذكك > مهلا غرس هلك ةئعرحات يا

 0 ١ نقكاو ورز هلكنمؤلا هههااضقن اذ اعد دش ٍقلاكايغيللا نع هقيفيكلكلعيا
 : ١ ذا كورصض دانسادكرد رع نإ نع ع لسد أد ةحرش نه يك لص اب حرصنا اطغقذ ل

 نيل سلب نيام مناخ ىم د درا هولاس | هلاوم يدر ياي كن هلا
 راؤللا 'نكو بط اىليضعا واهدلعاو نقلا طص وو هنادارللا داهيد مضومايضتا ارلادّس د ظ

 هولاساد ةرد لج يات هللا ٌيداس اذان وعد وه هلاحر و براس ندا ضانرتللا نيع

 تلطيف داع ذاا ومس ىلا ويسلا د يب هللا نهناهر يود دول اًسالو كذكأ نوط

 تح ىيئيملا متن ىلع درع هيو اهي لن اند | مضيف هييل ١ ندر دل نا ةرمع نما
 نمو هازل ل كري فك و ءكرصن ضضعا !نوهاي لاش وسن ا ىلا هطد اخدار لج يار
 ٠ ثدرحلا نه ريع هل فرعي الو يف وعلا نوكسمل راسب نيج ةركام نح د هنأت

 وح و زله وحوامي !رويماو هقياورف ياها داز و ىسابع نج!نع ةكاسط ..
 ١ لذ ص زم وما نوسوملااهها يكدحا ىوعملل انيل اب نس اذا نست سن دح
 ' ٍ روك ريف شلل ناك ةندل هللا واش نا نهومأذا اضن هلا ذا هذ اما ف وَلَمْ
 شيال ىنخللا ةيكزت نع ؛رللوان هلا ىف ال ةضاعلا ىف ركشلل واى دابا ها كربتك د١

 ميداس :ذا /ئسح هدانس و يراضد»لا زيي نب هللا نزع نيع بط هكري

 01 ولانه ارءالاو عما يفيد كو زد عارجالا ب وجول'نع فراصلاواب ضن كهويمذ
 وردت ّيماماب ىحا ناكدي دشسملاب لا ذاوأنسس مكركصا ن انا هّيخالاوه ناك
 ىف رازبلا ةقعرلا هرم لعرتسملا يفاضر وهاملا درع الاب قحا ىهنت يا كريما
  ةوسوالا كب رمنملا قف يرخاس ا ذاك سمح دانساب ةريبره ىلانع هدرسف
 ا اه وبكم نان قشر لام لفح حب لا اوطعاح ناعلاو تاب نهزهلصحلا
 ١ اوعرس اذ تامه اة لك و بذجلا يفلاب ةزسملا ف مزرتاس [تاوكابنلاىرنه
 ةحاررسا وا مو ىبيل هرحا ىا ل ملل ايم زع لد ددسملاب عسررعا ذاو سل ا اهيبلع ظ ظ

 ى واهو باورللا قرط انت اذا ويعاوضرعا واول لعايائنرطمللااوسح ف١
 ّىم طقسيام طقلتنو ةمراا نماهيجاه التل ليظاب هددت نه ياماوعلا
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 حم واو يرجا يان اكن هلل ابيس ذا ةرغرع انا نع م > ملوك ام ىك نه ةراطا

 /  ةريثك نرد بابس ١ن اذ ورد لوئيملح كك نكراضاخاع هل كش ةياوديف في ىئاح ورول لوجج د هلرن ل يا هع نيد لذ لاوحالا نم لاحيوا هجد نم اق زر مك دحال
 ٠  5كه يسم كاوا زهر نك قاوعل اكيو| نيه ا هعض و هيد دصللا ضاع نع ١

 ساو و لب هدسج يهل الب اهوسو تغسل ضب نع هدو هل اهلندول ةيلاع ة,شرم لزالا ىف هه (ةياةل نغم يلأتت هللا نهدبعلا تكس دا |
 ْ .!'ورصّ هرغواباهذاب هل اهو هيلع مند ولن د ماقتس هلا مدع وا.دولاب هله اف د

 لاق ريقه هل و هير يكلم هله هب هال ااه لع يا أت ىلع بصل اولا ادن دقنتملاب ظ ||
 ىلزولااضلاب ايس !ّقلا لجو زع هللا نم هل تسد ق1 ةلزؤمما كد ببسب - |
 ملكي وشلا ى قبلا ذكو عتافطلا يف دعس نياوةاسادىنا "داو ف دج الساملاو اصلا لعن رباصناهلبلا لها ةيرس ةراس اف ٍظعاف يقالارب دمملا و ١

 أ قلو نيا ىحرلا نبع هرج نع يو صبلا اخ هسبانع ويس ال انج اروع نع
 داللاوىدرط فص و لجرل هج يإ ةكبس | ذا ةنسخل قلولازهر ين عب اسد '
 كد نم هزم لقد (يتن ا ةسس لذ بويولاو وي اهنا نم كانه لحي ناسنالا |

 دكت رجاذ دا قم هللعو هلشم هب عت الذ كو ارب كوطح و قكصتن ا ذايا ظ

 ةيازعو هيا ىادلاب ون وكب هحدد كف كرا صتسا«دع د ةكقشب ككرتب كلك ظ |
 دي 0 ا نولهداع اغاذن هلللاعو 5 رخالاوأش للا يف هيلع 1
 توزع هرلفغو مكول هرحاصن ىحنع ركلة لفعو يئ درلا نع لاداك هنع ]خانت و 2 |

 نصل اجو طا لماح ناكنم م ذالك مالا جامل ل!ببس«دع كايدو مك 00 ظ
 - نيغدر كأي رم ازكو ف ظ نع مطنخ وسفن قام لع ناد وبس جالا كركذ 3 ظ

 . ملعلعاو لانا وعو دنس ند وازع باطنلل نم رغ نجا نع ىل دلا و عمنتم نبا ظ
 ب ىاوجبلاةفانز وب باز ا هعبسم هم نوع نأسن لاا نيمملا دنس انا ظ
 نيب هامش د هاتبكرو هاذكو هييحد يف ةوبسلا ة[لكووضحلانوكض مكب 1
 0 اًضعدوا هلك اوهضو بوجو يلع ذل هل > هي ىسيل د ةعبسم دوج ا اضعا ناب : ' 1

 نب سال نع عم يحاهيبلع لندهيم ليش اذا هادا لا هدافم ىسملذا وام راك

 لرخ .



 نع ىنس عج سمع و

 الصح ىلع نيند ىلسلم |مهعضيلف يا نصدالا همك ريش ايماخ “

 ناش الا يا دمدللا دوعبم اخر ص اش و لانها دس نع درر عن دبع باطل اد
زاجمبب ىلا ههرعب بام هد يعم ئلفذ ىادد دتشل ابريل

 هردصخ ةداوط ىبيع

 عب"! كوامىلع ةرجرلا ةضاطاو ميؤيشملا ةراوضملا ىلع هلمح د ثبدحلا نه ديهق ١اميإع

 ل وسب ىذملا عضولاا لصي ىلا ن 6 تمل اق ةَمّتِس اع ناوهو بسملاهزهانم ف

 دع ن'اذكو ىسملح هركلد اوضوح ككل هل تلق يسخلاو ئسحلا هذ

 ١4 ا + .لخ ّي دحا دعي اذ١ مطولا ثم هب هاد دصلا اشباع نع
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 ٠ هيت عج هي لد عضل وددع نيحامهملعر بعمل عقب أكةرشسكولع عمد :لاقارسنلا

 وماهر بانر نيتسكرلا عبو نب دبجلا عضن انك دعس ريخب حولا خا لاو
 حا دج ذاك: مىسبلو هةسبمل فل ولا زهر ةرئررع ىلانع ند طن

 ىع ىلادن هللا وسعد :

 امنت هاب ياك تاركذ أوم نصل اسر انصاعب لاو بجو هللا نحو رتل
 دي لحم قولا مضلاب لدلا نع هلوطب بسا ىف هالاو نكي نطل ظن يفو
 اه هوازج ككذ عدد نم نول ةريعلا موب نت درجلاب ىلا ديئدلاوائينعملا ىف عجب
 يدح اروع ١ذا لن راىللا در فعضل ضبدض ٌةرن رع ىنا نع نبط تا

 . دما نكح اهنب كاغزرع هنجو هيف م مهدد دال لع هش عضو ل هش
 ش رهاك ممل جي ناب هيعاد ذ للصملا يل يهننا يع بزجلاب نريد نو ةولصلابانتعا ٠

 ضخ اعقلا ةدابحلا عزه ”ناهيس“ب ونس نم هبخامل بلت ١ !نيذ[طاسبلاو
 دبع نيرداح نع ةراثحلا فايضلاو هيد يف ةيلارخ اد هش مع ثاداسملا
 ةكرجش رع مخداو ضر لا ىلع 1[ مزخ ث دحجتت ذا كن ىييصص دزد ساب هلل

 لاك ةؤيح زم دعب و عا ولاب معاند راع و؛ابرج نع علامك"
 زكتح نجا ىا هكوس ا ذا مكجزاع نيارعلا نخ يح هريغال لعرط بو دم اذه و
 مله ميا نهوع تاق 06 ذاك احا 1 هكاسو ان دابع يا ؛كتبنح

 زدااباراعشا اهيلع نزلا ىف د همضخد اربد زح د هللا ضربا وكجرولا نانرللا
 ىنإ نعوم روما انيطل وب ح 25 بط سح 5 ريدا ناكرا ظعاوم يذلا ٠

 أيل اريكب ةرصخ عدا رمح خا املا ةهاحا ره لع كالق
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 سس ©9997 ا شقاق هس سم

 - دج مس بيض + سس .٠ هدصققام كلوا سيف إ

 مارتحالا ةهجولع ٠

 مسيح

 ْ 10 4 ًّ رسااو هزم يقرلا اهلظحد ىصرالا ناس نم اهيظح داو ىلا وطعاو

 | يبلع وعر يااديلع اون اذ ىلع كيرلا ىف هند عم نيتتبلا و ليعمم لاند
 ىلع نرسم هلذ عملا زحل يق ىاازلا ديس مسرعا ذا و نعضتم ناار زنا قلم
 هيللا وات ذهل هلم يا لك يداها أذ اهطس و لاومالعا يا قارطملا عراق
 ل دن 'كولملا قرس ذا تانغ هلاجدو رككعاديا ىشا نع هدلسه يف دازبلا لي
 / يسن ارعر د نوريس وهوا هبش و اطصد رم نيشد و نوب ينشب ول هاداشراءىرف
 | لح هذان يتم وو و هعيسرمدلادصعلاو ةرالا ةيرعلا وهوا لك د همجي
 . فلول ازهر ةرد ر ىلإ نع ةجاه جا انكو د لح يح عيش بيع ةّدوسلا نا ناب و
 دصح نا لك هلكت ىلع بي !ياررسكذ عضن رجا املا ةد روحا لجرللا قس اذا كه
 طاوهب اهباساواويش ىف ملحجو هاي انا قانا اهتاوانمل لاش وه د هللا هجو هب

 قليل هوكو بارد نع ىدالا نمامجام ةكرتيلخ يارمالا 6 1 ١ ١ لعاب د مدحا هول

 5 ظ |يرتطي وااهيكأبل د اناوبح ايمطاهلاو نها :! اكرم

 هد ارئيد تح ناش ل اد ول هدا يند نيد أهي اد هيلا

 الحمد ركود دصتلا واهر عسا و هللا ةرقمل ةعاضاو هل ةعاطا هنال ناطٌشللا

 هن اذ هل ومج ةرك ذ ولع و هلو! يضدوح وهريفل اهمعلب وا هلوا خب اهفعلي رد ةوطعو ١ قي دن اب"لبد عيسشزل و ناطميشد !قعرع فين لمصخرلع ههيبند و ةكراتلا
 . ن كىزع دع اطلا ىلع هولا ودي نوما يا هكربل ان ولك ءاهاعلط يا ىف ير ديد
 هرلادبع نرباج نع هدود# حريك اوه توعيذ"هطع اسلا همنا ف نكد
 نم هع يدا ياافيس نويمولا امها كدحا فلول طضجدي دزتملاب لسن ادا ي”

 هلواني ناداداز ةككذريخوا دموتن وا ارسل هيلا رلظنب نالعال يا هيل ارطنبل هروع
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 ظ ئ هلواس م هاياهنل وامه امد ههارد يف هلخرد ياي هرئغيلد نيدلاوابسنلا يف هاخا

 يل ١ هيخاىلا هب ةراش لامر وص نعازرك و هل هنابذ ةباصا نه نهابل هاي ١
 لس اذا وضع اكال5 ىاكلا واما زب ةرلب يفإ نع ةكبط يح اهيع ريا درو

 يم

 يم ا م وج

 5-00 ه4 /كاس 7 2 7
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 د



 ف ابوحواول وصح يراضللا و دوهرلا ب اْلْلا لا نم نجا ن وص جلا اهي اركرلع لسان
 ناو مالسالاب ردلاع دوز انيلعا داو درصتيد مل نا مال امتخ ملمع د مولع دوما
 ١ وعلنوادن ييعيست داعي دو درت ام كملع يدل وتو هانمه انملعاعدلا ١و دصحد
 ّذ هلصلا نم نا الا لس! ذاك ركام نب سنا نع هن دان مانيلع هل وع داب لملع

 , نيم كك خناخ 3 اثهاو' يلو هلاب هيلع درلا له السمو ونت ناب هيلعاب ظاو درع
 نت نليس اذا رك يوض ه دانس ا ىب و يف انفطتلا بدنبح ند ةريس نع هاولصلا نيس ٠
 6 لح اوملا نيم عروببس الا مايا يا مأيولا تاس هيف باثالا عوق و نه اهم ون لس يا ٍْ

 دال هزئجا وما نماهلك هنسملا تاس هت امرملا باكا نم ن اضمدردش لساخاو ٠
 رمش كك داع موب لىدلا موش هك داجل هيذ فوغر مسا موب هلم اكصال مج لاه
 موب هلزس ئه ناضهر يفر ىلا ليك هيذ ةباجالا ةعاسور وهتسلا يف ناضهد
 اح لع د ازتالا طخ هلمنس هل لس ْن اضمد هل مد نيه و هاهأيا تلبس هج
 يكدحا وس اذا كدوضوب لش اد يعض دانسا و ة سبب اع نع نابح ناو بح
 ناذالا مياصلا ميسا ذادارطاوا علل لوالا لولب نا ١يا دي م وصلا ند رن نم
 معي نا ىلا ئاّوح هازعمل دوا يف هعضن هلخ هرج” لد يلع درسه انالاو بريا

 ع 152 حو داصلا ول !عرلط يي ولام هلياذكه نم برص ناب هنم هليجاح
 ىل ريد ناضءلا بجي اجرل دعس اذا كه واو لسه طرش ىلع  كلاق ةدن ره يف
 ار دزاو مهل ار محو ةسنعطب اداحجما كت لو هد اىلع ةلاحتلدوىس اننا هله
 ىبازلا هعمل هيلا مكنشاو ةكالملاب ييحا يافا يد يده اوه هيلع عامل

 هلام ولاها ءرد'ة حر نع مطنش دوت نيلداع ىهادح جوع ياام لذ |ىيتيفن د
 هجرطي مل و ةرروعص يب نع > م نحاطوملا يف كأم ىساد لذ مديلع لمسك افافش ٠
 1 يونس |ىلصلا يا كت ريب تحمس اذا كيد اجلا
 او ون ملا نه فرعا عاز واكو هلا نم ايس ناسح للص نه تنكيا
 اما نم سنك ى ا ٌناسس١ نوح ن امس ١ لك نول قمت ,/ ءاذاو مايد ماحس

 نوه رداع “يح هج نعاذاذ هلع ىسس نم رمظ ااو لمس اننا م ول هأس لإ

 .لطصملا تاب ”ريولع نحل مويلكنع ه هر ىرج >وعسم نبا نع بط د جويل ادلع



 ع حس سس

  ؟ولاد ناذولإ ىاادزلا تعم ١ ا لاجد هلاجرو ببال عمالاو ةداخؤ دل لم
 يا رذا هدول ن ذولا و هللإ ا دأب نض بجاد نذ وللا اندر قلاع ناذ ود ذد دوع

 دكنع طرزع 2 ثيح ةعاوللا ىلا ىحمب لدم نوُيدناةداجالاب دارللاو ةددابملا
 ىف .ةكملع نالاحلاو كيِلع و اد د بحاح ادزلا تحمس ذا كنسح دانساب كبي ننا
 ارح و ياامبص١ن اذ ليصملا غي حنا دارا ولا يي 1ةنيكسما ككباه خ لاح
 ريل نإ الاو امل ارهاب موهل نرقعنلا !ىذول اب ول واومللا”لعس اهل ىحا تن اخةحرذ
 . هعازتد وجدا كَخا لع ادهن أك ناادوعو لباب شت كفاهدك
 | مو ثم رس ازوا يا كن ذإ عيش امارف١اتهرعاذ اد هيلع ضنلاب هي دوف
 للصم ىف كر واللا يذكر اج جوش ةركخ قوه هارعلاب كتوص عفط لو كني
 ليي ردلالا دش لاب كرش و كرذقب مد دحو وغلا ةكرم ناب دوم ةواص ليهو
 1 ايالا جاتك ف ف يبا ص نارن دو ملك كدر ٍس امس و كريظ اخ

 ىيدض هدانا و ةوكأح نم ىسن ا نع هجر ان ىف رككسع نب اوناي ىللا لوص !نغ
 ام ابوجوو اي داب ضد اول ىَمت اهيل ! احدا هول ١3 هلا نار ايتداعم ا ذاك

 يلم اقرا و نراك ا كدعب هبي هنابرعشيل لاقاح تم لقد ملن دولا ونام .
 وفل هدمسول نكن ذوب هنالعولو ميِجوتلا ف بيجي هنا يلاايانوتعت ام

 >اف او نٌملعبْحا لا نعد >اوملاو هلاارك ذ هلوُمد ا. داراو ببكي دعب دا

 بنا صول لع ملل سب ضن ال للا بركن خوم دوباد دووم عي ولا نإ
 ىنتشد الرم الا نال برجل يوضح لوعو مدعس ١ ذادل ىعل ةيلحل امرعشم
 سكر :ةيرخ ئه هداذ انهو ظنللا ةوح نع *درشإل هذ اب جرعراركتملا
 الثا عديم اذا كير دحلاديعس نإ نععع ى يحكركاه يرش [ىفصول الع
 ' نه 1يزلادللا وهاي ١هللا نم.ةمزعأغ اذ هولصلا ىلا وه ىبهث نإ 5

 ل بانك يذو نافع ني داقع نع لحره لاو دوجلا مزهلاو هب قاسى
 اول وعد ناب هردا درك اخ ىاىيملا نه مس يزل توصل ايف دعما جداعس اذا
 ١ ازعم قام و ازوفاملا نه كلك ذى وار دعرل يس نملا ن أس

 ناذ يفاخت هلل ارك ذ بيصي ل فو انلا نع هنم اشنياه ىدد لعرلاق!هناخ
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 لك ضعنم دانس اب سابع اننا (نع بط قيد و قانيامن نيصح نصخ هزكذ ناذ
 | رز أم هك وح واةدججب دعرلا عيسي يالا نأ بساول ىذ ياا وختم دعرلا يعم خا
 " لمح درطملا عارم ٍبْشللا ند هعاوس دنع دلو يبه اراشدا فو الاى اادربلتالو
 هووساذلا هك نين 0 دازسا' و السره رمقخ لاا هللا ديدع هليسارم ىف - ثينلا

 ةمافنا مدامر نه ياهْلْضْخ نهاد هيلا ولسا ةكيذ عج ندد 065 ةكيدملا تاوصا

 صنت دال اياز ملكي هلم رجخاع داو مدلل يب له تار ةكد دللي انف اذ يلع
 يا هزلاباو ذوتش ىلغلا حابب و ياضهاداز هد وص ىارازخا قبب يدعسب (خاو
 ْ ”نانم :ىلطا يه ار اونطخ دان |طبثد ثار ب ءلكلاو جلا يااغق اذ ذولا خص نم لك ظ وم 0١ عجرلا نامل نم هداج ذوع١ يكدحا لويد ناب ناطيشملا نم هب'يصتعا
 نابل نم هلبج نان رين يكرتح ١١ ذائا دن اه نع لاز لمجب دامس اذا دك ةرييربه ن١ أ نعت دن يح ةزكذ رخل. ةوكللا بص اذ نيجرن١ نانصعو نايتطل او ةس وس ولب

 جراخرنع ولك ذ ناو لسع ياش دذغح هريول امس اد ءهبذ وصد ىزللا هل نعايضتعا ٠
 ل ١ن ناس هلا تاوللاو ف >رط نقصد حجرداركذ الجر عحمم ا ذاو نامع لا رداد نع
 يلعتش و هولط نمي من لذ لفك ن اب هئيجع* د هعمط ماللا عمم هّماخ نع

 000 ويظل نالمالانع جرا خ رك خ نال ازد هكعاو دمعت هل ئاأ ىكدَخ لو

 هنلع عيط كيىؤللاانبلاب بجاه لاري هناغ لام لكل و ناس هلا هيلع قمجام
 مانم قيطكالاوه اذ هعبط ةرضضمعن ام الخرو ديلا يع هزمع طرح ناو يندد
 ٠نكذ ضارب روش اوس صحتنا ناس لاز دال أمل ماداهو عم قرب وا

 تاي انام ين دز ان 'ونكتولد هونضح ان ةيلصادلا زهد يرمون نم يدوس اذا 4 لا ةرذ كل يصل لاجر هللاجر وادم ينانع يح هعطرربربعت ىلع رديد
 يكن للا يمنا و بط بح نرخ عزل هلفع ىلع هلاع دد هجم مث هيدا ضاخعودب
 رول يصر اكون ومما طف ناكل جان .يجفس ناك بتمص ننياسماب بهكاذج يلا نع
 ند هلا بط | يسم أمس ركاب هصخ جابر مج اهكوص ا يبتلا نين 5
 نع نيري ئيئاو ناطقا ويم نوه هلئاقاو > ىتامك داما ةرتك و هميج نيملاو

 م و د هوك قو حوض ندم يع مدانؤب ابق تدر لام نيا هتضاو نيا ١



 ١١  ةنلئلدلا ةلحولا ع ارح نع ىولك اب اتهالاو نكن بانك كج :لغ يلع

 ل يسم سس اس حوا سسوس و نيس"

 ىم انها نكس اردارسكب أجرلا تلمكس يتعب تاره اذا مقار انه نم حدرخا اولقاو

 .اهلخزع هليل شم و ق رعد يكا نمي ل و زع هللا نأ ةظرطلا يف ميلج راب ىشسملا نم
 معجب ها ذا اى ةكاذ ذاجوزملا طك نهلاصرتعو ماوه دائنطأ شنو نحو ىس ١س اش ام
 "3 ناطشملا نا أهّملُغ درع اهولع هللا مس اا ورك ذا واه ولعا ىا'باوب الا اوفدجاو

 . هلللا> زيد نم ؛كذ ىف لن خوي مل فاهبلع هزلا مس اركذو ىلا قا فيجا اداد 8
 هرذكوم وماشيا ف 6 ضولا وويل رو اؤ ف ورعن اناوهو رج وخر ارملا اوطغم
 ان دياليتاه ويلك نا مجة شالا اوثدكاو املا اعواوهو كدرؤ جبرتللا "دعب اهانكو

 هدا وسم رن !؟ لاق هداادرع بنر: اج ع ةكبح د ند جىضت وا ىذناهبإم
 , هوبا ةاكش نم مىولك ثدانشس يذلا ناديالا نولم لا نوس ولا اهيا دعس اذارك
 دورت وةرشم مج محراشم اوزعش عج راش !هليلتو ولك هخرقت نعش دحل
 (  اناذ ةنؤملا مولع دعاوو هابات نو ععاشلا نم بيرق هناا برغم هنا نول با
 ىاطسرلا نمزكأ يملا ازد نم يل لع سا اه نال قع ىلا هدرشد ئحاىادب كالو
  .واشاو كر اوشا ةرهريتلاو موك هركتعاشم دل ععق»ا اذاو رع لضخ
 لرص انعرازل ا انكو عر يمال هيه لك نعد اان اذ ةعلدمتل دنا ندزن 5
 لاخ : لاجرومق هلخ با وصلا نا امصالا ىف ثني لد د هطلخ تناراانك شا عفن

 هزذ لهوا ةداد فدع هد مط اذا يا ىدرأد نوع محلا

 يف ىنفلال عاتن او لح ىلع هرج ميلع مانعا نال كك[ ذ دلع مرت اه هيلع واخ دن
 انا رة داخاد هاف ىلا يسيدياب اوشن الد يل ادن ناك كك ذ نع هان ةرثملاو كلتا
 د ارزملا دصعخ قار اذ اينما وجو لدا هيد ملا لاخلاد ىارصر أب رد او دوعاطلا
 | قس حال ووش اثينا وويند ال وه دز دتللا نم رازعا ددال يؤ مارح كك ن اذ هنم
 | نتزلادلع عن نجر © ةجاحومل حزح ابارارع دنتي مل ناذ هدأ حا هلم
 'ناوز ىف موج معمم ا ذا# دير نيا ماسلا نإ ن ةرثسلا حا يرهزلا نوع ىبا
 | ١ نحاول للمتن رم كنا ةءاس كاضادتف هدد نايس ٠ ىطسج ةااؤح درت انصاض اهدا وجة د ىضرالا مي قراغ ياهي فسح بكري
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 اهاّتماب لداو مح هلا ذاقان ذولا ١ داكن مسح هدانسا و عامعمن ا ًةارعا ظ
 الذ اعاب ضاولص باجل ةاغ دج .عرمحأك يفصال لونا دوج فهعسش يلو

 لع نام ١ ىا نيه ناشملاى اذ اذ ٌة لصلا جراذ همدع ىلع عامج الاب وجولا نع هكرتضالا 70 ظ
 ' ةلا بادي .ىلع هرداا لصدياهرمم هروامم باتل ةنيرثد ةوحاو ره ياةولص لع ١
 1 ولرس اهلا مارطع لذ ةنسخلابء اجزم ثانسحلا لظعا نعوض ال ةرملا عا هنت د ارشسم ْ

 ل ةريحلا ىف ةلزنم |نناذ هلوقياجرخ ىلا نكت ةئا هانعهره لش ةليسولا هللا
 مع نيا هلا داع نم وتم: هدينجاك علقع ا دبتللاصداطعا نيلي ل يائبمن 0

 هرك ذو دمجلا ءككذانا يا وحان اذ وكا نا لهوا اا وحداو هّملخ ةص لخد هدابإنصا ظ

 1 ظ اويلط يا هليس ولا ما نم يب هدل لاس نهار سس واب دا جملا عطاه يه لع

 ٍ ةيع هب تل واهيل از وا هيلع | ىذا واب وج د تمجد يا هاعافسنا هيلع تلح هزم ىل
 ا م حةيضعل واباقعلا نيع ومعااو باقل ةدأي زل نود ةعاوشس ان الاط مااخلاص
 ظ يجري ع در 21 قا كن درس اياو دركك جيمس ذا اعمل نب ورع ننائع بد
 ا بم ندالاو يلا باتكو هلا دبحوبأ كاكا وميزج فن ابفس بائس ارهاوخ ١ 8 ا« دل دش |هأ وس للا فوشان ال ىلا هلا ةي دوم هضاب يمض مداح دلو
 3 ١ عبد ني داوم نب ربعذ 5 00 ولا و يُط ةررم نيا ذ د درسه و
 اوركع هللا مسح هلك يدلل عبق اذا هدانس ؛اووعض و داعش د داع هريساو
 هللاو هللا, ساةح و نملا يدب ناايلع اونومح ىدن ىعو جرملا ىف لاكاب ل
 ٍ ىّنم مدان اربع نورمان ىيكض كككام ىف ض١ نع نمط هيج ذ لامع كك خو ريك
 دز لانج يسم ١ لعار بخ يباب رقاواهك 5الوا نم الحان ويسوملاهياهايمم اذا

 معا, يم ئلاماركا "لصف و نإيبسح الا و ريما نه هوهرت#ل و دادوا دحر ِِك
 1 0 دانس و طصما نوع يحل !الاصوا قساوا عحاربإ وش ١ ان ىلا نع هدسه ف يءازملا
 هذا هللا هس واو هوت و ىدرق ديا هوعرك اذ ادت دل ىلا . اذا /فيعض

 دف ٠يئونت ال باو هارت هلو ماؤيح هن ماع يع عا فطع ساحل يف ليم
 ' 3 5 ٠ 2 ٠ - سا اك كو دوا ذا ال ايوائم نم يف نسل دع نأ ىلا هوي نو كلج و هن

 ردا ابرطن ذا /ىيوض دانسابب نل# زلكريها ىبع صخ اناا نع هج ٍ



 لخأقا| ذاو هر ىضد وهز دفن هنالاهي نيش هكعانالا ىفاب دن ىسمنشي لذ هريغ وام
 ةحاخلادض لاح قمل هديب ب تادف . 3-5 ىلا سدي لذ ةجاحلا مؤ يصمت يذل احلا يا

 هد اذا بنس يا هريعد مسن د الو ةلكذا ول هركسذي دان هجرت قدالا شالو
 تداتش ىأنعت ع هرحررجل اح هل زم جراشلاة لا نال ةلااهلدج ناذاهي نت هدركم

 لكن مأع ان لا قاب الد ىضنتب لذ مكدح برش اذا كيراسضدلا تدر نه ثراحلا
 . هلد بزي انالا عيلخ ب ربل ىلا دوعن نا >ا1١ ذا سسضنللا هفاعشذ هرمي هناخانإ
 هص راوت لو دوعلا لدري منادي دوب دعبل ع يشي مدرج نعد دعمبو
 زهد ةرره ىانع ع ءلإ حراخ نش نامل لذ ىضنت برشم ذة ناكىح

 © نخ اذ ىل لج ال ركوهر د صم | صه اما اي لد ىصقلخ يكاد دحاابرش اذا هنن
 .ةلجزلل و بع ريغ نع 5 ةزك ب رظ ىاابم بتي كداقَسرابرم هبي وةلهص يف
 يف والاانه دارملا نكلا نينملاو ةرشسلا اباىبنكو درإلا جو باوك داما نأخ و

 انامل ويراد وركخ و بطلا ييحا بلا ةهارك لع شا لذ وادحا و أسند بحل ا نم
 0 به وبدلا بطلا بانك أع هك عب مود واو سلا نيا د نأ هججالع ىسجب
 مس ان و أضم هويرتس اذ املا برم ذا كن جرلا درع ني هرال لبيع وح ؛لسرم ئيسح

 يو هنلكخ يساهع (يعا ذو نركا ججو هزم ال ويد يا دامللا ثر وب بهل نافع
 ظ اصب 5 رساخا عد 006 م دلمادبج كح ناك فوض دانس اب نيم ومار يما ىلع نع

 ظ ال رهاظ يسن نم رع يف اك ايا ارضرعا كسا ن كوش“ 1 ١ىاولئنسا!ذاو

 - ةض دود واخ ناساللا ىف هرييال ضد ناصدلا> مخ درس وللا ثني هدا وع هكا
 وع هزكا مص هلاشسرا عم مجد السره عابر ينلانبا طع نع هلس ره يف د

 , دلضخ و هزائم نا هزاش اهلادبل. يووم هبرسم نه يغرش ي يبا نيبلملا ىنرسس ا ذارمك
 0 ةمارم نا نابرا عش هرؤد يني ايلخن ةيضانيس ؟هليج يبا لاقاهس د هل ناذ
 ظ مثلا ىب ةريعج هزيم يسد ةدال جم اذ اك نم ةرزوغملا ب لح هب يش وهل ةبسانم دلع
 / يف نطاب وال وصولا هرم نام نه نيمطملا يسم ةولصل ا ىت هنطاب ىلا وست
 ئيمح دانس او نينه ولا ما ةليس باع هاني سلا ثد دحهدد وجو ةلعلاد للملا
 يوصجيد اي ياش تانموملاة ول اهب ؛نيابحا تدي ذاك و يعاب



 دال هوم وااهدووثس ىلا باهل مذ يا ابط نسل الذ هوك د١ ددملاب رئاوجلا عمات واص
 ةعارقلا مماشملا نر ضخ نك كئاب ناني ١ سؤ ذا عتب ىف هدجج ةخ الخ اه ناتنخالا ببس
 8 ارها هئمْفللا بندز ئنع ن م يحترهط ورم لاجرلا عم ةعاوإل نه دوه ز اود
 فج ةركذ يؤ اذا ديعاضد ن وجر وعد مالا نم ةزما تدم اذا /دوتسم نيا
 ه ىو اصاضهاو اها يد مي داهيتم ىف اكن هلللان اجا دييلعا ونش اوريلاب ثيل او دووم
 لح ىو ران دال دددلا نوع موجكيمل هدا نيوردلا يلح ارنخ موته متحد ىييلاوحا نيد
 ماع جلطا ىناعماد ريع ن٠" ماسارااو عما عبللا ىنا للا و نع ىلذملا انيهاو

 امنا يااحالس نيدلا يف هبح الع لسملا ريش اذ 4 ليبي لالعنبا اص هميخد
 ِي ١ هزحل نوه الان اضالا يف ادت هزلا كم هلم لازن هل هبللا هب ى ويهناو ه لمغ نم

 ه ىو يل هذولا ومب هوس نا يل قارّوح هرالا جر نع دادج لاو درعلاب هملع اوعرذ
 / ايف ىلزدلا قامإكو عاصف ذو هنعا داي اوولس نولي دادضالا م شماو
 غ د وم ٌةولص يصبلخ يكذحا نصا ذا مك نسخ دانس او ٍةنركلاب ولد ىنإ نع 0 فنسم##
 دولا ةرلصرسح رم يلبي ديد هواسب هده ايزل ةولصلايف عر
 قادما لع ىلع هش ؟لكذ «رزمصسلا ١ خج مناك ندا ايها عجبت. نا عن هل نم ةولص هلومد
 نعنملل نييدض طصملا جوز ةليس ما نعرف ةولبصلا حور ورع ىزللا ةوتسخاب سلتا
 ىلع لصيي م دوتشلا انعازم هيراد اخ نكذ نيس ادب يا هيلعاشناو ىلاعت هيلا . رع .دولص ! دبل ذ ةنانلا ةلصريتع كرحا ين | ذاك هرييغو تلصلا نبا درحا
 :رمأش ا كذام دعب يا دعب اب ش عديل مح هياعد دن اخ هلعجرذ اددرب ىنل ١
 نع نرد ه[بح سد دوتملاو دؤرسلا ب وجبو هو طز ىجيامم يان دواي د
 اب اصيلخ هلمض واابضزح يكرحا ليص اذا كت درهاد ميج كال درع ىب ةلاضد
 اينيدو هنيدام هد زن هل ثييك هن يس نع ندب و ىعخو؟ هيدا ىتي نه ةرتس يلا
 رج وتد سضعللاو ناس للقيم عفرلاب متع ال نيؤصلا يدا نكو عد ذهن ل يلع
 د رح هيلع ىنن دلاونلا م اطل ةرصالاناورجلا مال تددح م عطني اليد
 رملاب داوملا يد هرؤع هشيم وشن و هيد نيدر ورملاب هبل لفشم |وشعني يني
 يينم يكحلا لاذ يم والا يداضالا يح يف نب يرسم نعة؟بح ند حلاطب لا



 أب وج وايؤداب دن مطضيلف هللسم يارقلا دكر .كدحا لص اذا ءدرفاد يع
 2 قذرا سيلا ةوبجج يف للا نال ىعردلا ىلع ميلا هسنج عدن يناس الا بنج ولع
 | كدح الص ذ ارق ءرب رص ىلا ئع سح تح ةحارلا ىف ول! هن فاه زد قرئت! هيلع

 .. ىف دال مالم نم دس ماكتب قح دي دعبل ينس لمعي هذ نحن اس اع رمد ب وني ليصن هلذ
 ومي اهتماذ ١ايغ نع حرت ١٠ لكب اهدنس صن ىح قمد عرج دا قاطع لا وح
 اى ريل يلح هش ارلل ىف ا يلج ناذاعب داوا :نيئدكر لمي نا نلمح ب دنض هيب
 ه #1ىقرعص ىءانساو نطل يراد الا ةزكام نب ةصع نع طاش دعب ءاهيلش
 "هياور امل دب أ سميد اصيلخ يبا نيرهاطلا ةبلعن يبيلك -_ ناداراكقامكدحا

 ايا ىهتلخل وا ثا وسلا ل ىحرلا نع ١ ذو قرشا لاو هيل ف بصي نأك يرانا
 |موضي. ناب هروغ | رهف ىو وبلد ني حاط اا 1ذ١ ةماجم نيب أجد ايهياوجل د| هع رفد
 ع ةكذاشإإو ناو ملكى د١ هرب دخلا دافاع هن اس هدي وعو ا هربع مأعا

 اعبر ااه دنا دكوماب ذب لسبلخ ةيرجلا يكدحا ليما د ١4 هوغو مهو ةنريع نا
 يراك لاو جالا يلع ىبيصنا ل نيسدكرلا ةياور هضداعي ل تادكرلا نم

 ا ئعش ا عن اهيند ت دحاد ّن لصلااج لح د ا يكل حا ىبصا ذا مك ةرنررمص نإ نع تم يح

 . رز ىفطتيلط ثرمنبل م نعر هذا ايعوم هن العاب ف دكسمإخ ناك فرط يا, ةريلط
 | ةفرصلا ةشساع نعد يزطسلا ف ابعرشت فيحان هش ةدش ولا نع هس ىلع لس
 نع ىئدادتساف يكدحا ىيبصا ذارك هي امهذ و هن لعل ول ازيهرم نين وللارعا

 كولو ماذا ]م ينج دعت الح > م تؤراحو "سر لهوا ةولخ نع ولو هنكسم
 هل ان دل نوككو هلجو دم 12 خقاذهدبحاو ٌةره مهيعم لصبإف تولد وتلا
 1 طمع نع بظ بجيل نموت ليتر موبي ةوصا لض الوبخاماو والا ةضرفو
  ةضامهيدد هز نلوا نمر معمل لي ىف دما نوكسف عي ىصيرسد نيجررملا
 '  ماياريغ ناضهداه روش تماصو ىلا ىاب مكملا ق١ |ييسخ املا تلصادخا دك

 .٠١ رس نيد والا ئيتباسلاعم يا نجل ناخد ةيصعم رهع يفادمج هذ تعاطاو
 "نس خرا زويا اونيع ىع 5أاخوضن هب ب تجانوارعادكلا ةرّمس ةككذ عم ثبنك نا

1) 3 

 5 ف > :؛ و ظ ظ
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 ظ ىلا نسخ نب نيحرلا لربع نع بط يرهزلا نيجرللا لربع نع مج كككأه نفل سن ا نع
 ظ وك مابا هيلع اوم اذ ةزانح يلع نوم ولا يا واصا ذاك رديه ةنسح دامجرش

 العا ىدادش هئناو اهمها يا نولثامذ ىذت د امين تزوجا برم لون ملعو نيد
 ْ اروؤس قينه ولا ناو يدنع ةر وسما بو نلا نم ف لدن الاه هل طغاو هلغ نه هب
 ! ,. دخولا ٍِش وارلا يض عيد ولا نع 'حاوسلا ْق هرداالويوس هلي هللا ناك ضد الاف هللا

 ظ ش اضل اروع نب ةوعم تند فرحو فخ ديد هخ هلظ عز نك هبينكل ا ةاشملا دش و
 ن وبس نمت لذ ةولصلا ف تلخد ياتيلصا ذا «هنسك ف ذولازمر ةيداعملا ٠

 ا اذ ةياود يف دان ةكتيلي نع دولا ةويجب لا يا ذكي دي نيناهعتشاو ديكونلا
 ين دا نية يراذ نان ا همهجلا ةككامسم ايان تزال هيت يدخل او اكلم هني نع ظ

 ا يثدخ اي يللا ةكسرح تتح تزرع اذ 03 نه اعداد نكن مل ناب ةلاو ٌتازعل اب يذ اني
 | ىسنرال تيب اوكك داو اطلبم ناك ناذ الع ىوا بار هنكام نك نا هس اهييش دا
 ظ ئسب ١ نب ماخرلا واط كبل او ىف اكدر هنبسر ما يا هل > اذ هلويفد رث ااه
 ْ قراطع هكسح عج مارح عاطلاب يحرر دش هر. الدال زجر جلالاد هسا اهي
 أ ايو لت هذ ولص نم ثغر يا يصل تملصا ذا# ىب.اوهقلا يزد أجلا هللا درع نيا
 ظ هيف العلا و ف لعا ا يجلارسكب نرخ ا يدلل سس انملا ئهادحا م نا ايد اهيبقع
 / نوه سهو كد يلح ننا 12| تاره مسن ةركذ حايح اق ىح دا اه انعم يازانملا

 ظ ٠ زوم ناقش لَمَح برقملا ملص ذاور انملا نهاراوج ةركمزلا سكت ذ ككعوب
 ةكيلبف يه تم نا 12 اخ تاره عبس رانلا نه ينج! رهرللا ىساانلا ئه نحا
 ّْ .داوللا نا وجو يشفلا هل ال اهل وحد نم يان انملا نم ذر اج ركنا بيك كل

 ] تالا نم حيز هجر ظلام اب بانتجابهديتيط اي: طم خدتطارات ٠1
 طملخ اذ ة زانلا ٌةولص تيما ىلع ملص | خا /ةينك نع ثدحفن اولا لسه نبا
 ٌنِرلل ةعانشمل ا وعاذلا ةولصلا» ندين نصعلا نال ىعلخالاب هلاوع دا ىاأعدلا هل
 * انما و درب رمد ىلا نع بح دد نادت الاو صالخالا رعود دنع انوش جرب انأو
 0 بكأ ىلع هاو اذ ناب اطنا يضم كر ومر اونسحاخ تملا ىلخ ميلصاذا كنس

 ١ تسمي هلعاذ مسن يلام انبماب جرب اناؤ باداو ةنس و نه درس نم ةئالاخ ..

 ضيم نا ريزص_ - مجال 17 »ا ار ل ع و سبام 0000
 تك



 "وي هموم ناي هن ين هل لص الط قسمه ارش نيس نارا
 ١ دا افيدص دانس اب نايل نيا كف لك نعرف ماع هليلاو "ةصاخ ةيجرلاو همامزلع

 د ادرلاب الوش ١ يااو رمد اورءانالا اويسملا يااور سن أخ ةولصلا درا يائيلص
 انائشا نولومس الن و لش ري الد ادد دارس اي ل نفاذ > ونجل أب نن الا دحا نك اىميسس

 قيلص اذا ةربغو دام جا ضد فيضا فمع ٍباطخلا نم نع ىف نع لجامصملا
 ذك ةهالا» نه نان مك از ب |بلط نع اوهانت كلذ علا ٌةولصنم يحرم يارؤللا

 + اخ ديالا ف ل بلل“
 ا حدب هلاكروب يذلا تشولا ىف هّقز ىدسملا بلطأم حا داحر ولد قام ةكروب
 . ”ةمابو لهم نيس ملبس !وتدر اذ ميلص اذا فيض دانس اب سد مع ند: نع
 ناب لسن نم ىحر هلا باصا ند لكن اذ هلومد كك ذ للعو ةلسمملا بايت 7
 هذ ملم ةمحاص ىلع نوكيد اذانلا يف همح اسم ين انملا ىف مخ نيبعكأ زواج
 نسل نوما زيهم ىسن اسس نبا نع بح لح ماليا زل دصق اذا !ةودب د ذعيف
 . ى.ايطع يفابادد اول ىرخ سلا تابوككا يعد ضوفل ا ةواص مايلص ! خالق اكىسبلو
 | ايلاوتم نا تام وتبع اف رعاهبلا بشي ثيو لصف ويغ نماجرتا ىف ىاةواصاي
 صصخلا ا مادا هدالا دل ا ىتج دوبجه ل يا هل ال يغررسيلا توكسللاواصنلار اشم

 دحاولا هللا ىف ممتعه ةيهول و١١ انعم نال دازع رقت فوصوملا ىلع ةؤصملا ضل ؛
 هل ةككزل ناسردل ىس ل 5 نك وهال اج لجو هيمو ريع كرش ١ يعا د ةلباقم ىف

 يااهل كيش ام اشدام مل نات وح يارب نم ىَنن زيلع ومحو سيجلا هل وكمل
 أمن اكرحرلا نم نييصلاو ١ عوللا يف سكين كم اريعاي دا هل هللار لم كك لب انف
 هللا لزيع ديالا ئعّدر وكنملا اماكن اللة شد عا نه رجأك اجا ياةمّكر تعا
 أربملا نع نحو نش هددات هجران يجد ملا مدرك دمع ىلا ماهالا شارما لاقت
 ثحز ا يا يايالا نه ان لذ ن اكريئس ياريم نمر ذابا اي تمحا ذا 4 بزاع نب ١
 |. ماطاص يإ ةرشسع ىدحو ةرطع ميراو ةريشع ند لذ ايون صخ اعود ةلكذ موص

 نعسح نإ ا اا او ا علا ْ /
 وبصل يا ءاوااد وكانسم نغ امص ذا ويك ' ا هرينملا ىاءارزل ا وك تماف هلغن هااضرؤ .ييح  ذإ وجع هدا او يدانفلار دى ظ اف ٠ 5 ١ 2 . ٠ ١ .٠
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 حاسما نا ايؤد بورخلا فال هزلا نيد ام وهو يبت باو انشاد راهتشا لوجو و



 صحن دود لا اصلا هرطال هدهد يحلب لدم او صحلا نيه وضد ءماشد عاناذد

 بح ذه يحد د اشم هلو ون ةولا ىف ه كحد صخملاب ب ابنا ىف هدحجب له اجلا هقبس و
 هضع نيد ار ون نامككا تضل أب هاتف ىسني ىاصوعىسمن اشلافاهن اذ ةري رهيب
 امم بط نه ىلا قاد فرعي هام لعو هوبس ن وكي وا هيد سه هل ئوضي ديما موي
 يت احا ئبس ينام هيون نكد هدانس !اووعضد ىلا ف انخلا ثردلا نب ب ابحي
 تميس ىياذ هيلا هرصقل ١تيلص اذ امعلا يف ةكاوسه ١ ذأ رين رمت ىنإ نع أطع نع

 هيما نماك هاج دم لك املخ مدح ع اذا هوحاشي دحركلد لهن هلااالوسر ٠
 ا نع يمنا نا شيما ىسداملا" قط اوادزع اولذ ىلادد لاذ ل دااهديكنم و

 لاخر و ةردررح ىلا نع حا ويمم ركالا اينعالا نه هربدل ال ودل سل عد د١ تيكمد ذاب

 هري دانا الو هلل 21 كولن يدن ههداح يك دحاج ىلغاذجاك ملال أاعر
 الحا هدرص نع اوك ىا طرتسلا باوح يلي دي ١اب نم اوحدر أد طرتبلا يلع فطع هللاركذذ

 0 يكرم دنلا ديعسم ىنإ نعرخلا يف ت هّتيطعل ةداهص و هريط ارك ذ نمل

 بسيف لم ةياود سلخ يعوخواه ند و وا ٌسلماح اهم داخ مكدخابرط اذا

 يف انه هّتضاملل هل ةلذمو نيط هدالاب وجو ةجول !اعريبع ىق ادن الادلة ينص قو
 لعمال عدراو دويمتمملا ع ١ هوجو ىف برعم اذ فرحا دصادمو ل نكهوخو ىلسمملا

 يا نؤههادي دي ئيضا ذا /وجع ه دانساو ري رص ين نع >اييب وهاك دولا
 سله جهنم اباوهدامت وريإلاءوج و ىف اره اذن بيا نجد دملا هر انين نم اب ىس انما خب
 ثرحلاب يلوتس نع ةيانكرصبلا يانذا اوعّبد و ائاب هيرشي مساح لندن عسديذا يع د
 ةيلك هلع ل ةللا يسبم ىف داييجلا اوك جتا ًدابسلا نيداظوب بارما مق ايهاو يزاد

 مهند > ايجارب وح ممينع هدخرب الاذعضوناوع يايا: نهب هللا لذ
 نب هلا ريغ نماه ايا هلعح ىفو ةييم ندا ناضخلا هذه باترانعاوعج رب نايل
 ني نع بح نط حامراع ايل »وقم و عيرمت ني زم نيدللل ةكران هيك وم ناو

 قرملا |وذرككذ ثرلب هريدي يانا يعط اذا ل سح هدلنماو باطقلل نب رع
 موميفل يف ولبا يا ناريخلاب جلداو ماوطلل عسد دااهداثكا يا هناذايبش هااداّشر
 دربع ب نادي نع نيد فداعت وها هت ةنم ناريدل فرعل ابره وا لع سس كلوت



يا ةَجاحْنس دلاوا بسلا ُْق همحا ف يكادحا تطظاذا مك ئصح حارس اد ءارلا
 > ارا 

 مدة د رجلا تاذصلا ئه هي اب ىلع اذلا ا ةحدمل اب اهيلط حنش هد دن لذ اهببط
 رمال طق 'لطاف هللا ئيع نع اططسخ هد تلد كن دب رشف دح مسرملان اذ هرهز

 اهلصح درع واود ىاىهلخ الامر امه ب 3 6 لال ننااىس ود ه وخوا لكذ هب الدره

 ريل علطا خا أنيح نب ىسيح نب نخل فدضلت يعض هنا دبس > فسم نا نع
 ةدرسب نيمكرالا د لبنسح ب دش ةولص»ل ياويل اوعكرالا ٌةهلصالخ ق داصلا يا

 رك هع زج و يلا لت حاف بسم انةواص موي عرب هوما ةواص رجل
 ظ يارظانلا ثول ياايرسل ١ثحلطا| ذاك هنكام شو هيسخك زمر ةري ريع ىلا نع نط

 > ردم اهعوطنم دائمه راب نم نودنرثملا يف! ةدرفلا عواط دنع ةدطاس
 طفش ةصاحلاناف يا ةماعلا نم عرزلانهاةلج ومو اكول اميل انا قاهر ويِظ

 .٠ .يئانلوعولا هدم يتحمل ةانجزلا بام ذك ادم عسل
 < كوع قادي درشملاب تنط ادن كبعض ةأنسناب رد رمت ىلا نع صط بلافلا أضر وهظد

 ع قصبلل و ةزكذ وع د !هردلا لوضز ىزخ لون ناب ركن لح ةهالااشن  مكرح ان ذ١

 ظ دون فرك نم هداج ةككذؤمو زود لص محلل لس يلع هيلا لص ين
 ناش هنأ للك ذركذ لذ مطصللان ا وحد وبذل نع مورلا لع در دام نلت امان ذالا نان

 تار ىلإ نع دع قع طووسملا نب او يدهزمملا لكلا حورلا ملاع يف يلعالاالما يف رينج
 يف, نمد'ةمزألا لهارظ (دايريحو طل دانس و ئطصلا لوم عيارتاو ا لسا

 دعا ككل ةكذ ةدع نب !كيادذحملا هل هد هلو ندا ايم تسمو دامك
 زيالا ىااطسمل ازيك ندد يا هان زل وكذا وره د ماد نأو مولد اللطلاو ىصخ

 .... هبط ولالا ذاد يرد ىبسلا نم ثم لسا لا عا يلع و دحلا هرداطلسي ع
 ىعرع! ا يللا نم هود قاف هللا عذد اشل نو د نم وهند ر وكلا ناي خذا

 .. هربا لح لحنا دافع ذلك خالفت نم نال اوككسص داو ىاىف لابي لو يتسم د يمنع
 يف ابيالو ةيلوونملا يفذ هلادةيلعانلا كلا لوجث يح هريب لش ىف ةضراع ه
 هزذرنخ ١ ذادك يل اذلا دمع فعضمل فبعض هللا دع ٍنارباج نع بط ءكالمناب

 ذاو مانطلا حج نا هوما ينام هداوهرتب هلداوبم حاب نظل س٠



 | لش ذو هوعيطت هلك حا درس ناطيشللا مترللا م ويس واذا يا اىغي هلذ درست
 للا واد و ناطشملاو ىضنالا ومش اذ. لن هدد ١و >وسحلا ىلع ىبملا نم ديسحلاى مشل

 يش يدل يمزع و ريس وعل عجرحاذاو يا أبضم ان مين اذاوادلا ذلكذ نه

 الكيد هللا لع و هىصّمم نعاووجرت الد ةعارت همذاه علوس وا ةيدرش هب قوانيتمإ
 مث ' ١ ذو هزه ىرطد ام سس وو د ىف هما "وهلا و يكر وها وع وق هع ىل اهل همل

 : مر و | داو هنيه يربط رد هو > ف مااوجاو روه قع وش هع ىل 1 ملا ىا

 اذاو نوح وس ىس ازلا لعاول نك ١151 نب نيا ئه اول وت نا ور لحا ذاوت# زاوأش
 نو وىازب نزلا ردطا ذا /ةددادمع ارد اجنع هنورسك مدذدةام و اك
 دمخ هلم د5٠ دل اصونخواةنرد وصايف يا ةبرث ىف ةدحوماب ::لسهم ارب برم او
 هع ُ و يف ببس يا هرللا باع يوسمناب لولو نم «اللا لي دنس و أجلا عفن اولخ

 ةصماام علا ركذورجزلاو ١ ويلا يف ةدايز يسالا از لب بازعللا له يلو ميك.

 لوما ىف رثد نس انلا ناو هايملاو ليحا هرع و باس لا ازح نم هييعل الا كلا
 د اكل موس اس بيت هذ طاش ل دس لان, دحال صاصمخا هل هوتطملا و
 ىل ١ ةرعرلل لف 06بانجلا باي للا وه'نص نال ل اخ ةص اخرها ىاهاع كلبا
 بع ند هلاج هككص :دخو ماعم لع هجترع دعب لن ول كلبجلا نال ىش ميتدسو
 يل ادن هنيحر نم ناكف ؟اصعلا ةرشمل اب الج دويل هلع اطلا لص١ نال نوكلا ىظعم

 م سيلان وح و هدوما بابن ايف يم املاك ةرسيل مهلا يلع هب هذ
 ىنارع نبانع اكبلع هنطفعراولغا وةن دارا ريش ل ىو الاديب اولا هدابع
 5 را لح يا نكسملا ىف تذرب يبا خلا تردطظ ا اك هكا هوو
 يع دة اب طخ نات رسطت كك كس اذ اب وجو ايش هاد ندا وق ون تن هرياشو ا تيب
 يرخا ترم ن داع ناذاندا3 ون ل دواد نب ن المس لييعنو حوت دييتت هنن وم
 ىلل نم س١ نيه رو راىلا ئه تسل يف راد الاب بهذ ملاذا اهي ل اصوات اذ
 روع ل قالطا هضرادي د رازدلا بش معن الاييا ةتيضعو اتش لة جيو

 ند ابحا يف آمشلاب
 ”ثزدزلا ينا ةزهحرلا تلصحى اثنا يزلا ينجم درت د ىم اعملا نم هين |[ امي و ةراخاطلا ترف اذا كهنسخ ف لذا هميعملا هليذ ينانب رادع

 .. نع ترابحالا نينا وجب ث ويه اراججريذ يع يوطعب ا هوامحد يف

 نتدس-.د-.. نقلا ةلاةتيب يي: 5



 م

 هب ىذلا طاح مجاب دماخاراجا ذاو'قاشار ضد لكلا ىزش د بارطض هلاو.

 يم نللا عاب زه ىلا طبطعب كاراارسكو نيم يطحن دلع اذا ون اوبل الامام
 ددعل اريظ ميل ةيزفلا دمع همج وب اه ولج هاهالا عش نم اولم وع واتوب ضمن يا

 رن ناشد نم كد امكو لمتلاسمنح نه ازثلا نال مهيلع مهيب اهاو نيليسملا ودع كلغ

 ةنل أخل ةمومذلا عيبإلاترمط اذا كيرع نياهفعضو باطن نب علا نعي
 ناك يعد ينساك يوضح يعن هباىصلا يع هاه دا ةهالا ةنهرخا نعل عرشملل

 ةرهظد ياء ند ”ىريلا تهانللا نم ئل سل ام ولو انار ديصلا امد ىاولع ةدئع

 هد ذداسسل نقي داإ ضن نم مهام ايل عاري ماا ىلا نين هوي ٠ ظ
 اف ١ أم جك فلسملا نب ضل ندد و عدلا دوهطف موي قاززح ون خمار أيران ظ

 هير ىفرككسع ئف رابحا 8 دع تاج اك ران ئم ماج ةرقل او يل لوخ ىلع هللا |

 ةضرم ىنالطسراز ييااضح ريك ميل حا داعا ذا كفيعض هدانا و ابج نب ذاكه نع

 هه لويد عررخي يان وكسنح عض أكتب «كدبع قس يطل اب ند هل هياع ديف |هيلف
 ىف ةولص ىنا هركوشم دادانكلا نم او رع ةكك ناكءلاو ايتعلا ف هرسللاب يالا > ْ

 7 نيا نع كمن دارع تاج ناو ةركزب هلاعدملا ند لذرض اك اما ةزانجولا دداود ارم اعاؤر |

 1 هلل |ىس نه هنممي علسر نا ىلا دول ىلا يساء لذلان رعا ذا كو ؛؟ لاذ ضاخملا ه١ ايش رع بكايرفقف

 درمو ةواصل أب دي دشيملا عمادوجو هدرز زياش نع هيانكند هدب اهو هرطنام و .ةنايعرس حلا
 مريع شع طا ذاذ بك ذا امك فاح د وشمل هالاذ دحلان ب كاايشوالل بالطفل. تءام'يفا عر"
 بيتو | هللا درع وصو ب |ىيتل ا نم لج نع قمح > هىاطا ناهوحلا ١ كو اهبلع صرف ىذملاراق

 هر 0 ض ميماد هللا نيرخلاطلا "مج يكذحاىضع ذاك ياصد دانساو ىنهيحلا 0001 0

 ايا كا ريفا و ةلعوم د يرشخ ىهأ رداراذي هن ال نم اطغلاب هرهد لع اركش ث داع 1

 . هلص ا فهو ندبجا طبارم نكس اطنل ١ نال لولا هلا ل ه درج نامل هناا اوع جا
 يع دحخ جاعدلا يقيس الركن اربع نال هركيت هيبوتم لذ هللا دجخدل اذاو

 هفكوا هيزكاب لد عضيلخ سن اطعملاب يعوا بكنج اىطعا ذا كيرالا يس وه فا
 نم اوتدمي نا نه كل نال ههجو لعالم ظد اود شاد ١ طق ان اكن ١ دحاوللا
 ساطحلاب د بص ايد تضل و هيد درب نو ذاًديِد ن ىرظ انلاهعركأم هن هلضف

 ناخذ
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 ظ هو درعا م يكاخلا دان هةر ره ىلا نع بح كيج ربح فا هب حي علا وؤد هرب هللا
 درتع أ ال لصا١ ال و ئنملاىمل!بز هلل ديجلااب د ميلف مكافح سطح ذاك 0 1  "0١ظ

 ا 0 ا ا

 شد هل ةاذاكم ىم اطعملا ىاورح[بل و ةداشبلا يف رط يع ربخوااع د هلل اور رب ْ
 مرتع 5 عرد د خلا ىزحاو لكاب الصيد هدللا من دمك هرانلاةياور يف هيك داند 0

 ةفيصلا لها نم ىتحتم هلا نردع ننارعلاس نكيببح كبد محدرلا نبع ةوعسنم ئها نع

 اه ل ثيح بحاح دوج نفوس ةود قوقل ل اتخ ك وخلا لطعأ ذا 3

  1اقاذان مهكلام يا ىيلادلا اثر معاوا يجتسرصخ نم ١

 يصدم فاجر ر كد [6 ريحوا اعد هلل راكع هللا تل اق نيملاخلا باو دسجلا

 دك للا بى ىججاا طش يع هداصتساب صد ناو هجرلاب هئداجا يس ةلماكاديلا ظ

 ْ حا ىبطع خ4 نسح ة دانس و نس امن !نعافمسو ل ىف 'نكو بطب خام هل . 0

 تالث لع حمل داز نانا يسجاو و هس اجي يا سبلجاب دن د يشمل نوسس ولاا

 يخت لو صاربا نعارما نم ضصره وهو باكزلا اد هدام كزم وج تاسطعلا نم
 ١ ' مست جدام مدلل لواجالك

 ١ ١ "ل ويرملاب نط ذاك يمسح دامب ةردرعن ىلانع مهد دئئداع نملا لطم نبع ىو 3
 يا ل يمؤملا انبلاب تعرب يعر ردلاو راني كلا اس دل فإ 'ىساا هبادر اذن اين نمل ىتها ٠

 ظ ةن 3 وببع هللا ىدغمل اهلي و م لس لااطرس نع نال الرب ل ةنيح انس ءادلا عز

 ظ نش يجارل ريوق نزلي يسب 2 ةلاعب بع دش اص دمبعر اصح همس اًيبدللا ع ني

 ا "هه لس و ةردلا عمركم نع ىثطالا و ضورشملاب رمل تكرت ا ذاو هلااءاع باه
 ' اور نييج سوس جل ياا اي

 نع نه تزطرصسد ايضعد مه مهتح يم يا تما تبا ذاو هدو لح ثددد الو

 رك هديرجوان يضم امتد سوفوطؤالا كل

 عابصملا6ن اكملح امدولذ ملاهلا ىلعا ذاك فيوعص وعوامسدلا ىلإ اهبادمع
 ظ اكدك لص يف هرعع راع مولص نوكت فدل هسمن قرد ىسانللل ذي زيا يف جوبا فا
 'هعاطرع كر كا واخا هو و تيد نزلا ةكرح يف سم اند حارسا انا
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 اهيبهند هنسحلا ناذ ياارب ةنسحا مش اذ هس هللا وسر ايو صو لبالاو دا ا

 دريك كتوم وه أك ناو هه ب عتب كك لالا نا كن لع بؤنذلاةدام
 مه اين لا مولك قاب در هلك دص مدع لع لد عماسما يف ظعاولابم رف ون ملاذا ميونعب

 ادهم لود مسك وأنعط ا وانعبس لوشن يسد ناشد سمانلاذ يئوصع عم صحار ذب

 ل اذطفما ةكيباس عاب لا يهم يا ردم يف نامتنبانهتدنؤل اك ةلكذاكدانبيمع
 رحال غاذا ىةرْوكدحا م هل نك فيعص هدانس اودي دهنبا لقد رع ندا ةكملس يم

 دي دشن وايلا عتب .امسب اره صشُ ا نم موهيملا ناين الاياهناخ هيف فاد تنل لع

 ا": اد صارت هنأ نم داملطيصملا نا نصل صاو باسصملا سسفنب نسل اطيب نيس

 دس ماكحاو ديلا "سي انه لمنلاب دارا هركذ سدس ناجي ماخ ئيبللا يف هجيرذ

 هيل هل اهل طع نع ةدانهط يق دعس نبا باع يلا حبس ىلع ةرعو ناو ثم دحخل نكح
 نا هلمح نه هزيع يابس تلاع ا ذاك يامي ومره ده اس هلل ةريبك وبا وصد لاب

 هين لعل ورسل ابومبلان وكت ثيحباهضا هب اهوزع ثدحاذام هلل وكل ةكوبسي

 يف مقلع اذملا ئمتناد ةلباقملا قوما عاظل ابرعاظلا و كطابلاب كعابلا اة ين هلعن (

 ابآي ث لع اذا اطنخ ا هيف ف ارحلا لاك السرم ىف نوه اراس نب اطعنع دمزملا ب انكم

 نيع محا داضنن ىلت اهيسنج نه ةرسحا ونش نا لو الاد تاّيسلا ئه ند تانسحلان

 ( و هاه امم يف لعاف تاس رع كاعاذا 4 هنيمل فلولازهر يدامذلار نىبا

ريس هّيسلا نال يااغإ ةع رسب نيس يا نر دد ةدحاو ع
 ا ةنسخلاو ةردلا و ة

 | ١ يبسصلا وه لسنه روس الان ادرع نع كير ات يف رككسع نب ! اهل انل شدد ةرحا ولا

ه ناك در الا ف ةيصحملا ياةئطنللا ئيحملا يح تلعاذا كدهازلاو ثياب
 | راهرج ن

 ا منا ودل كاني دع يف اهّبع باغ نكاسمونا اور هةيلطباميصركف اجرطخيو ا

 | .. اهضاف ةياور يف واهسبضرف اهي باغ نمو هءاص د٠٠ ديب اهئازا نعزمم ند
 ١ ةكااسلا تدع ناو م الاف ةكراشلا ىف اهبضرداهرفح ياه دوز نكن ايس

و يدلل و مع نب اارلان كس د نيعلا يمن نسسرمللا نع نعل ىف دامهينسس
 ظ عيرسك

 ايزنأ نكد موي لكيف ىسمتل تبرع اذا كىسبف هبا ع اوهام ةيبعو يدنا
 | اههق دست ةعاساه اخذ هلو زكذ الع و عدزفل و لوح هلا ىف د انتل ذا نع ٍظ انش



 ١ نب يجاربا سجى ماداماو ةمرح د امأهذ ةه ذى

 اش حلا ع بع ني قحنألا بلطرسن د ىسجل مالا ترمي ي 5 : 5 ٠ 9 همم ا 5 : ءاو' اة ين اطلطش
 4 دن ىف لارهر ندارع ضاع ط ةررصلا عش اه ىصلاب ذارملا هرحاربخ ىف
 مررهدزمضللا نون ث.خاوسبلا ضب نطنلا نع تكسلف هدان رخو مك لحا بضع ذا
 مخ زجاربج ىف ندر وس نكت ثكسلاد دعب هملع ميل رألا بج !اه ولا نم هنع
 سضغا خا يدا سع فا نع يح ني الا ئيشي دخلا باع ىيبوامميتس مهلا يدلاذاض 1-5

 لو ك1 ضعملا ءنع سه ذ ناذاب ىدجلد ماق هلا لاخلا و ىا وه ههكدحا ظ
 ميريدا ذم بمديح ماس زا مليح دابا داو د» جضملاو دن و ددعافلا و م انش هلل بح امه مِلّملاناؤ هبنج لع صلف ركسا ناب
 0 وهعا لاق ناش لاذ ارلاا و يدط فصو وع لجرلا بضغ اذا( ١ لاجر ديحا

 كسلا و نطيل عا نيح سضمدللا ننال همع نكس ميجرلا ناطتسملا نم ذباود يف داث هللا
 روحا طم ةرسو نكت ويمص دانساب ةربررض ىف! نع نعاعإ هوك درو نول عقلس
 يف ١ يملا دان م ىصخا وسلا لالظ تدح رياايد الات اذ اذا 6 هاَنَت هلاجم دانسإب
 هىاضلا 1[: و هردا ماه ويزطا يا كر وحاذرك ذاذ كثر عمج حاد لا تبع و برثملا
 يال تشولا وا هرللا ىلا فوعيطملا 4بذ هجوبد بزلا ثع ولا يا نيباوالا ةعاس ادؤاذ
 الم ئيوس ىلإ از بع مهر يف هع انشد اب ثاجاخلا ىو ذىاننس !يلاهمك نودصُمد

 درككم ني ولع ٌةد وصفم اولاد داو اوه د رظ قب ىنوايب نعى دل انك لح
 ١ ص يسافرصم ءخاذا /ىسهلا لأ ير اهكرط > دعم د يبا ظملاو الا

 ا سيطسسلا لا
 نائولجلا١ نسحاخ مع ويس ١ اذا هيإت يصد اول ا هانم وا ىوتم ريا لعند

 أنه ويس لت
 انف كوع 1 دعب توي كرح نا ريعم نما خو مهرنم بع |اوسا مارجلع نال اهب ارق
 اعدملا ناسشالا نادل ىلع هللا يم ياك وعمل انبلاب قدا ف يئداضحإلا ةزككم
 نهاشااب هر اركوماج, لم عدبلف اعدل هردص هدر نذل هبل ىلع دعا نإن
 ءارخ ا ز هرج ويل يملا نع هذال هل نر عست هللا ١ ناد هي وند ىشاو هن ورحل ثارغملا

 جيلا وسلا نع ميهفجت اليس نبت ىلم اهيلض أعد ال ثادرج قم | ذاو دبحلا هللا ام ل كن 39
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 افجي سس لايك هدامتلا واعمل ناحهدر عم سلخ ر ضخ ن اهلي لذ انايح'دبدل

 يمص ولا ني نوح نم سحابه دخاب ىسبإت نماهلخ دب ل هنلا ةلرضحاذ ككبانفلا و نعم

 بدن انع يذهؤملا يكحلا باليل نبع نين نعت ةكاع »سعف ةلبد عرمح حر
عملاب ةلصخ لع ئدض قم١ تله ةداور ف تلحف اذا كيسح وو مرني,

 ظ يأ 

 هدلان وسرب يعام داولاد بحو 51 لن يا ةلبملا أهنن لح دفنت ٌلْخ
 يشمل ناككذا ناك

 ين انفه ناهالاو ىلاملا نم انو ادئدام لكك مس ال ود عيب يق سكب ال ود ةينذلا يب

 ةاكرلاد وع اهي" نانا نا"ناما هند ىف نه يرش اهييتضش معنوي ني ىا كونغ

 ةمجوزالجرلا عطاطادنةمارع اهجارحا نو دعب تجاه ءادا مولع يشب ياامرتم
 ىا همها قعوةئه هم درهأوذ ء”يَلِبلح ىف

 نيا ىا هقددصرت داعا ة١اواصاصع

 هاصقاو هدىنا٠أبا اذح :بامحو هان جاو هيلا
 تيصالع يااتاوصالا تعم زاو

 ايف 1و عز ن أكو ابعللاد وهلال او تاعي املا و تناوص انلا ومب دجاسملا ف ىسانملا

 ينل انبملاب ححزلا هكركاوايا داهم ساو أ بش رمحا منك درا ماج عاطملا مىسار

 وخلا تبر و مطإلا هريس يدشن نم يشسخ يف ا هرثد ةخاف انأسشسالا سمانلا مركايإ 30

 '. هد اورهاك و اميرط نه ىه انه ازيك ير كسم 4 ذاادعع اونا ىالئخ ال ىرج 921

 3+ ريل ئلسف وحامل نهزلا لصا نعد يااهن وام هلا هش وخلا نين ء نإ ىهدلا ا! © 1:
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 ةنزلاوماؤع نعت يرحل ةدومصنم ةقلخ بل نسا دال يف موانأوغ ٠
 ةرابغ وص و لولا نم لات اذا /ميعض وه د عرجمب درع بدرع يذلا لاك
 دازملاو يدرط فصق هرك ذل جوملا يا امتلا اكل" هجو لع مهتما ب ملك ام ' نه ١ ١

 هككزجاذو هروه هوم اردد لد ناك د هد داب ذم واد ةوااسن هيحال ناشن لإ 6

 . ةافاكؤ دويجلا كنب هلال يف علبادتخ يلع ةكباثادربخج الك يفق اش هنا ١
 | رشا ذا يصل نا هدو لمكان مكعم لولا ىنح نهاذ درعم ككذىلاهطناذ

ملا لمتد عم نكت هلا وع لد قاس انلا ئه منملا ةطساولا راس 3 ولا يتسا
 5 اينعدلا نع لطن

داّرسش ١و راربجلا عنملا نم هييمحونلاةدورو
 هنلاو هنم تاو اهداس ى ىلا نا 

 : ١م



 أضم ١ هاد و بالذملا نم رع نبا نع طح ةريرح ىف! 'نعاره الك طخ هيه يف عينم نبا

 يلجرلاّل اذا ذ الاه د دعّبنرمخا ءنكل لامه درب امس ١ يي و ةريبرهد ىلإ نع ىنارطملا

 "لاّمللا هل: يهاب عجر ياأضف اد دّمح ىداكاب رفكاي ٍلسملاةبخ
 الس هج رو'اع دح

 6 روك ربع نابه نك ناو ضال لومملاز قف دص نازل اًمل ان هن اضدحا كلل

 ذاب اطخلا نب نض نب نع خيح ةردر ىنإ نع خرم اعاججا ارنب مو ض نب

 دعب ”هداجا يا درع كسل هلامضم هللا نات بد اياجراي ناس هكاقادبعملا لاق

 هللا ىلع حاخ هنامداجب لاب ابسا نه ناله اياة؟رطغاىا طحن كيان انشا اقف هد أجا ٍ

3 

 يسرح و ايماوعان نع مو ولولا نع ل ذداداولاوههركرع ينام
 ايه حاب سبل نا ةكب الملا لوفد شذا دوف يفرطغ براي ل ومن دبدلا نا يكلاءادر
 هدانساو غمس اع نغ وطي للا سم زمملاركب ووايد نملا ىف نجا هل ريفع انا لضا كت هللا

 هريس اي مالس اريد د رمكلا تكي نا حنا ناش لا جد لجرلا لاذ كىرصض
 ان اياك ند هرما كام نيه ناحل هد وبس ياكبر بضعا دّمد يالوهاي هلثه و

 ذا وه و يكل لاق بييصخلا نس ةرد رد نع به هل احن 55 هل اذ هانم وه دهديس
 لمح امد اي كم 2مم تناراماه دم ةمالا تلانوأهيجوزل ةارملا تناقاذا

 يلو ملح ااطباب ىذا باص دحتإ دارلاد طب ديض يف اهلغامبح
 فيض داساب ة شاع نع خيرات يف ركاسع ناد دع نت و فيد قعاذعو هباوث
 عع يا عكس هد ةولصلل ماهل دانا اذا يا يللا نم ىبصن يكنحا هاش ١ ةادك

 هرذ نم حرج الو ةبخ ىلع هاخ ةكلم عيه من لصوت اود اذا يكدحا ن اذ ككوسلا

 . ١ ىطعي مل كيالملان الكلم كلك ىذ عح دولا نارعلا نم ىتن ىراذلا ينك نهايا
 اناسضدالا نيد نارها ءاّرسا ىلع ن وصنرح يوت نج ارمج ىف هب يصخا اك ناؤهلا ةدالث ةليْصَح
 | ذا كيصص وهد هللا دبع جارد اج نع ةدانخلا ىف ابزمملا د ةرد اوه يف هادو سمح
 قتساخ هبابيع ماعلا حدب يل ناو هاأدت لحدود ةولسلل لمدلا نم مك دحا ماق
 8١ ردا دي تلف يا هذ امل يع ئلاعتس ا لعاد عخرلاب ن ارتعلا قلق اانا ْ

 دب ءطنياح مي ايدام هية صاخدب ساس ظ
 ديل سيزيد ذولا ل تيب نيد اها انج مويا يجتاح 45 ىعد ان ملاح نا : ديلخ هذ

 يء



 - د. بفيس شلت

لد حاوعن ال يا>وممل ات اكتب اكؤيمتب ش
 كد للع مس هد ولكن © لاهو انمجدد 

 به نكاسرتكب حومكءنطاب هب خومذ د اج انم لاحد ةد وص ىق درا ولا هيلع دوب هناي/ك

 ايلا نه مكدحا ماخا| ذاك ةونيرمع ىلع هد م يح بجاوب لولخ هلا يلا ىضغ ١ثيحب

 ل اهسا دعو «تفيْعح انوكيدد اه دعب امل طشنب يعكر رب هدولص عمل عمد ىلصيد

 هغارطا نكسيلف ٌةولصملا ىلا دحا ماق اذا 4ةرب وهدا نع م محناطيشملا تعم

 يو يس هنم اكرع دل ارحل امج هسنش نيصب حياك ل نست هيلخدو هبوب يب

ا ف ىاوط لان وكيس ةناوو ف و نيكمنت ناخ هل
 نم ينا ةواصملا مأمن نم ةواصم

 اببس و ةمصف اًددا درع لطدا ةيلاوثم لكي رت ابك اناا اني الكم دايئ ايه ما

اكمر ومالا رح الغ يع لم س١ يد لماعب ناكىس وه ناو كصلا ىف دوهيبل الب أن
 يلعن ن

لاثو بهذملاب هيروبلا ةيلكزم١اذعل دز والا
 ص يد ناك اذا يدرعو رمهسلا 

د عضفلا ت|ىش هيلع تبعاذا بلملاوج حاومارط هلت لبا نات عرلاهملع
 © . 

 الصم اركب يل نع دع ي ذم ددا يكتمل كلك خ نم متع اوبد اذحرمع نم هرصاان د وهلا

الص قل ىسل اجلا ىا لجرملا ماّقا ذا كفيعض هدانساو
 هسلطغ نم سس يلعل د١ وا ة

هيلا دوميل هنه ماد ناكنا يع نه هاب قحاوببخ هيلا عج شدا قةياور ى دز
 

 ني يتحرر اي نهد مدن .ج سدا فأين حلا نك بوز يفا زمر هي نو
كدحا ماك ادا اي زلال انه ه يدانعلا ضن نح. نجابم. و

 ىتضن لذ ةولصلا ٍِش م

 انا ةبيع الا نحااذعج د >وهجلا لعف هد نر نعال هيض |ىوضيتت هر هن ل ةنسع

 فرعص وح و نسارع نب نع دع بطارربح فني ل نا هربت هل دنع د يو تملا

 همجأوت ةهرلا ناخ اهني لحد ياكولصلا ىلا مك دحا هاا ذا كوصبصملا معضل

 ه وجم“ خب يدا هوو اصخحلا ابد ةولصلا لاح عسم لذ هلع لمعت وهن لزيت يا

 لازدر خ هد هيعواص تدل هيدا يبا نع بح م ىح عونا ىف اني يول

اوا هللار تاكا لوئعلل بم ة ددشس ارو داعم
 ىلع داحالا جلا ىارش ارهاب 

 انسب هيلع ةئيس يفد هنلع عكرا ةاخ عكر يتحالكذ يس د هيلع ةرئس و هس ار

ييس اح روس د درمعو بلع تزد قا هنناةمحر ةيس
 فديت لجاسللاو ني

مجرب هيلع هربلا لآيُسا يحنم وهلم ةرادتس يلا هللا يلد ىلع
 . اذابعا هّ

 الا



 هدد ن اذ نع ناد بحا انو بغزيلو هن هب اش اماسي ذانيحد هيلع دعا
 أ ١ ذا ف نيل بي ملا ىفاك هش د ىبست هريس ١و لسه راع ىلإ نع ص ىّمن هش اهيدان

 سا ياهركذأر أمى و هلي دن و ءلث دره يار اهنملاو اللاب ظف اخاىا نازل بحاص

 "نيل ذا ةلمعملا لد لاير وشما دد دس هاذ ةيسلم دو ليد قادب يشد لاو ملل ارك د

 لد | ذا عض هند و ب اهحلا اه نغني! نع ةولصلا ب امك ىف ضد نب سرج اهيلذع نم

 أر يدع هلحالاب لن دوييلط ناب وطلا نكت ف د١ اعرذسن نم لوما ىلع كلحا
 مدام فني الدب دج يشن يخي ىلا يار طيلذ هيل اراس يملا للا ككذ نم بلع
 يحرط او اريبج يس رن مولع م دج الو دان زلا د اجي يا ةر اج ناكول دل دعيلا لب عيبا
 هجرحراطاو نموا ما هوي درصملا هلساع نع بح هي محام ىلا مسوق وس ىلهاام

 اب لد يدفع. دول د روس نم هلعا ىلع يكدخا ملم اذا هفيعطت يلا ئهيبلا

 ل د دانزما راج نم رج رد زنم ىف عرطن اقلب ناكادجاد انابيش ناك ول ءاركوم
 .اذ١ كربجلا نككى بعض ه دانس 5 ررإا ىن نع هني ران يف رككسع نب ١١د ديم م نيب

 " اطسلا هزع نعاس قال وتع 5١و ليلا دوهبت نويند اهني ١ىاةدرعسلا هدا نينا لم

 اد رمح !ىكالصاي و ف زحاي ي٠٠ الد ذأي ل زثع١ لع اش نم ن لاح لوم يكتب سيلبا
 'يغ باوجو نايتس >وريسلاب مدا نيج ارها دد خط رخ يدانم لولا دج لئاوا
 1 ان رانلا لذ تيصحم > ييسل أب يرماو هّمعاطم ةنخلا هلذ نوهيست هلاحنع انسب

 عم نزخلا د أكمل اوه هوني او ىوطجد لاق هدابكّس او هدايصعلا دل اذ ىهج

 1 رجا ىضجت لو 5 ا|صعلا هب دبل هرجذ ىيمجد هل دال ون * درلاو ميد هنا

 هد وكذ دبر عم ني دوبع هب يدوي مجدد هلم هلبد ون نير ال ادورع هلطساوب
 واب هلا انشا هرمي لصا يفد دادو هنيطس تن فهم ناهي
 م رب رح ىبانع + حاوي يديم هد ومد ,نكيي ل داعم اديهحولا نم
 , ىسخل دا باوصلا دضاطخلا نم هزل اب همع اطخاذ تارملا يرائلا ارعاذا
 توري دولز نبا نيركلا عيسي هل ابرج ١ن أكوا هب اريعارييغ 0١ هظرح يا هب



عان ارو الا وف رب الو ةرك ند قكوملا ككل همه يد يا زنا اك كلا هيبنك ةينسم
 اب ر

 اوئيض أذ ٌةولصلا ىف مامدلا نا دا كف عض ةيكد سس اع نبا نعش خوع يب ذرب
 لولب ناؤر يسلا ةاززد اولا لح أب لماعل اوفس ١ يان ورق نسسمل اهدي اد اريد
 : يل.ا نع ةجام نباو م هريبع درع بوجولا و ىش سنا نع ب لملا رم لاو داره ث وص

 يك! هللا لور سد داحا نم ىذسْحاو ناوشلا لحرلا اره اذا /يقرعش هلا ب وم
 . *لمع ارد زيهم نيفب ةزي رع لحرلا كك ديف نا ةكاتضص تن اكداويم دوج لتما
 .٠٠ ىلا شرا ياابن ال اانلخنم ةفيلخ ناكث يدحلا هب ةهراع ةميسط ىاىازذ

 يني ولا موكا دمح ماسالا يطارد ملعابب قي نيف اذه داي ان ادو بصنم
حا لاب ره اذا كلها! اماما يل نع ضد "ره غران ىاهنخداثىف ٠

 ا يكد

 هيلخ عؤنيلذ نالخن هيلجد قو هلي دش برع نااذكو هاللكابل مي دم ئبب مشد ىا

 وع و اهل هحاز زيك يا نغم دعلا حوران اذ لوب كك ذ للع د لكل اش ايم

 ١ نيا ا نع علك هاولرمثل هلذ دي دع و مطيصملا يد رط يا ةلسملا نيم اهعيعارن ىا
 5 ياذا ىف نآس ولا ياديتلا دب درْسملاب صد اذا /نيعض هدانس او ةركأم

 هزم هيساري ام نوليل مهثاب ىلاكت هىللاههلسب ا تابجاولا ئه ههلعام.مايثملا
 ب رلا تلي نامش ل ائلخ ىلع نع ميك 'يدر هدو اهئمل ارمكم عريش ارد اج

 درمان هوما بلي يمت ىلخ خ ناش نابلؤي بوما ئلخ هديب امينيشيو
 ' ىطشا ذا وسعه دانساو هلسرم مدا نع دهزلا ب اكن يح مهلا ءطز ئلخ

 ١ وع ىيل ى صر أب توي نا ندب يه ديدل لز الا خر لك دارا يال اكن هند
ذاذ ياحلا باور ْق داز ةحاحاهسلا هل لعج اود ,

 1 اني مابا ملدا 

 7 ةكر ملا فت ؤتع > ورسام اذ جراي ودل امو ضرالا لومْسامي يبا
 دج صعبا ”عاطبم 0 ؤ ي لذهزللا هنلنحكوا يان خد اي زب انعم يسال عن فاأىك "نحو ةلمولا مهد صام نب ا هك راب رصم نع ناهي هلا ى

 لجيلت وردك ع اطا نيس لك نم هاوكاو ا قادجت مايا



 . يمول خياطه ال طما رياخ نزال عرجرلا اي اذ يا ندهملد دزفك 1

 ارنارمدلا ا يحد 16 يا ىسازدا ىددا يقام سمع ةانشلا ةنخد ش

 ةيطشو نادابعلا فياظ ون ماهتنا أ هيد حهمس نطولاب ةماد0) + ندلو ر درسنا نس
 كدخالخ دِنسَّنلا ةمضلاد نجيتلادل بدن ال لهامل نيترحاول هنا قدالا ةلقلأ ٠١

- 

 ”رىويدس ٍق ةدصلا مكدحىبفع اذا يوه ىداننسا يه دلا لاو ةشساع نع قه

 نه |ىسد يبا |بصنن هنكس نيل يل بيب جلخ ةعارجل هيف صرعلا ياا ينعي
 همللا نأذ هيلع هتكرب دوه هل زم ف عملا و ,يبلا ف ضرملا لعبين اب رانالص
 ف 00 يا هن هليص نع ءتيدب يفزعاج يف ادن

 ريع د ناطيتلل د دك هللار ونهحر ميعاطو ىلات هللاركب تيببلا ٠

 لاوسيل ابعت لاسيلد حبالا نم شد نح ءلاسبب نيدلا قمبلعأ يلا مث دحا ردم
 نعنم يجي لاوس هلا ل ياا ننشد هلا سيالو ةركاذهو ذ دافتساد شنو ىو
 نعنمل ىنبوضومو نرش ولاا يع نعد مارح داش ءليخجم و هريجتل بلاط
 ابحاص م ؛؟يلج يا كبحاسل باطلا تب تلد ذا كيترتس نب بيبسا
 تسضنا نلقي نلف حو اىوتظح :ىمخلا موي باعني مامهلا و باطلا يف هبحأص هال
 .. . نسر ماده نيك١ :لفحلا نال ىخنمي لاب تركت ياا تول دفد تلمسان
 دما دنع اىررد ىذ ثنا دنع اوم بيلاح هركيدأ ديد مااللا قش اند مك : 0 يم : 290
 , كامعرس يا هكيدرص يف تش 1 ذا ريلي ىلإ نع هند أى يتلطوملا ف كلاد
 املا دحا ىزَك مكن ال دارب ا اىوبلا مجريال ئه نهادحوا + دوم ٠ءلصض عضد
 يس مش الى مند ئلوملا طبخ "يد وح هانشه د دقت مالك لا
 هرقل يسكت ىسايرلا عمجاو هببسجن رع للا مفر (ك ينم بلطن نا بجوي

 امارس ما ا تعنم اكريئدب يف
 دبلاو بلتلا (ربأبب دلا يق نزلا و
 نب دلاخ

 : بأ نصد 4
 ولا ىلإنعد ممىسحرجق

 تول اي نا ولعل مود اك ؤا ىسح هدانسساو ىراصالا دز

 ون

 ةلدل ب فق ويد هاوس وملك ظلام يذلا يد ف نامل تبا



 رازبلاهناور يف دار أىوبب 6 ذيفراملاو ثشولا نها يا يهد هاشلا 7
 - نكن نارها املاح تاهارخا نا ول ميلا ن درظس دخان ند داعب

 نخل نك راننا لح ١ ثاملانزحن اه ادحاناوف و اهلها ثوبي الط خرا. ددشم نم

 يس ايلا ل وصح م| ويا يل نص وبل برص ونس ادو ان دوب الح ابلاغ ن١ تيرا
 ] يف هب "مل ةادمملا 'يسلا ىفاد ىلع دي از رشع وب حتما ] . كداحا انها ١و ئحوع و ىر دلا دروس ىنإ نع 0000

 ظ ماسك الد دم ان يف ا ١ ناب ىلع 3 رشلاَف ايدل ان قنصملا

 باوباايا دجسملا ناويا نت باب لن يلع ناك ةودخام وب دحو اذا يعل دربخيلا
 يا "لرواد اميه اَن ا لالا ناز عملا صحو ةىرجلا انوي مان ىلا نكامدلا

 ينا سدا نيك ةظفحا ربع انه يع دريت عوف يكتلا«ءاذ منك
 يأ لودلا ىلا يف مس رام علطتعلا يف يون داره يا يلع ةزانمر لش ىلع
 ف ”دجب ىؤلاج اوي اا ا و

 ىلج ذاك يللا دولا يف ا ىباّسلا تحولا
 :هر ءابلاب "ئلعتلا لب ارمملا وص ةكمللا ىااو وم ملا يلع مأهالا

 < اكذوجتنع يا د الوكت هز يللا ياركهلازد وعلاسي اج ةعبتايلا
 _ يدعو للا قتكر اههنلا نم يف الا ةعاسلايف ركبشأ يا رجالا لفدو وول
 .ةعاسلا يالا انما مينا يذل ام مرهم تدستمي هد دب بريد يدا مج

 "لالا د ةعاسلا يف ئفالا حاملا مك م ةريخ يدي يذل
 : ةهعاسلا يف ىلال' + ايار موأ ذا م اناصلا لحل ىتبكلا ي هد ين!
 سماخل 'عقأ يَ ع يالا ةجاجرلا يدعي يف را ةىدارلا
 ةضسلا و ٌةجاجهلارك أذ الاسم يذلا سافل ةماما ق لا
 ا نم |ىهيمم نوكبال يددتلا نا عب
 ْ دارملا و ند "ند أط زا هه الظرسكلاو رب عطل أم قيل ناد يه لاقل

 ١ لاقوابدن ث يبا نب حورفلا نه ىعوعمم ١ يكاسص اوك اشملا وخان
 0 0 ماو مداناب ودام ل

 ادا



 ا ' . حردرتلا د لوحرللا نف ع اص اساسا

 8 ىبمجلل (ذلا ناطيشملا ناذابيليع هدلا ١اورك الو اهو در يا باو الا اوملعا و ل
 ا نه يرجي هلا در واد ءرصق اسال و هيلعددلا مسارك ذة لج و يتا اًضلدم اباب شا

 ! : و | هاودا ا ودس يا منرهاول واو سايل هك ةام مدل يرحب مدآ نبا

 ١ 'ء أ مغادرمد مشا ردا رسما د اميل ارث ذ ىلع ردلا ىسااورل ذا 5 برولا ضو
 ا ظ نول د امولع هدلا مسا ادرك ذاو يلا وا هوما ععو دله عج ةشاا ورتب

 00 ىحلا واندلا سار ياا ان الا دن ههلعا وعض نمد وأول ر سكت ارشد

 ١ "ايلا ١ورطضُت مل ذا كج: اصما يفطأ و لد نس لم الذ هطقتول نا
 1! [وص موي نانا ذا هدا دبع'نب رداج نع ن هد محار رع واوئط ةيبرئ وججل

 ا ف لح لينال يا ليج د ثا. ىلكتي ل ىا تدري لذ لئن وااضرف مكدح ا
 ١ . هلم امل اطرولب ناسنا طنا يأ قش ؛رها ناد لفش دا لوت نه باوبسلا
 ١ نعد | تا كم نع يا ميا يف ةناسلب لمي هعدانو مىذا» يادلت اًذدا
 أ ناسلاو نازح نيد ءىمج) مياصلا .ىوسي سحب هل موسعا نم داضرب الام لد
 قو عمخ | دحدلا تئملتخا و نامل ارحا يف ةياور يف رخا ناكاذا هد يلدا

 امضاو .نينط بلا ايي اكس ياا دي دانا لهدا نيدب لود ىمنلا يوه رومصمد
 ديلوملا ٌنيبرطد داّرمع نارعاظر ناميالا لصا عْلُم سد مس >انسعا اوه را يا

 نه عونا نع زد نيك د زمملاو أذعضلا بانك نإ بحر يملا واعد لاوس لاو
 هلا لوا دج ابرد ياول دحا نان ىلع دايرلا ناثاذا يعض وعد باطخلا
 1 هادا جحا ولسا ىلإ نذابالا ميلا خرج هلك ةئلابه هب ايلع
 3 0 ْ ىلإ نع دع الس نا ناهد هارد عاد رجا جاو ناكدا لحن دايخ
 ابزي ههركيزذ نيل هريس ردحال اذ اذا ئيوص دانس اب باطتحلا نب ىع
 ١ ىبإ نع د دال و بسطمل او لمجرمل ارو ررهشت وار داعلاو عسا ولا نع هن يصب
 ظ ىسسنعشلا يف دحا ناك اذا ,يىعهل ىلوملاز مار :شئاع نع بك ةربرغع

 يف هضكلو للظلا ىف هضحد راصو لفلا نع لازع عمترات (ّينن صلت
 ُ 5 سمسا و لطنا نيب دولا نال ابدن للفن ايلا ل يلد ينوب يلد ىميشلا

 مشع 1 داء

 ”لا ه1”
 .َ ١ ا علا -

 نب
 هه .

 0 د . 0



 فلولا او ية ريبوعد ىلا نع ب دالا ىف د عررسلا يف هيئلسن إل عازل دسنمد ن ده إب د
 ا ورهذ نعنرد رخأ ىلع ادام ل يا نال الجن ىلع رن ناك ذا صرع او نيس

 نايل وترا سي عزي دج تب اطرح نا ةدحأو مث دصرج ل ناكؤممب
 رؤي نك عسل فلول ازهر نيرعح نضنارع نع بع هر ررع موجولج هل لهاكلا
 نه ناهردلا ةاكنولا'عرملا هلت ىف ىاأ هد س اند دبال اراهّرلا حا ىف ناكأ ذا
 زدلاب يلا موجرلا عقب لوين لذ محد دايرعره ديخئارناندلاو معاددل
 | . وبغ نيدلا بحل لاخلا بحا نه أمون اوت لالاب نوكيا هاب دو دن هوزيان دلا د
 نا دك يان ايجانتي نانش١ ناككذا بركي دعم نن مادتملا نع نط ناسصملا نه
 ظ اري ذو ناد يااموى ذاب الا دحا ةياور دار هزل | يوؤتس|د لد تدا قت. لد اوس
 رك دحا نأكا ذا ةوشك دا وس هلو باطخل نا رغ ىلا نع هكر ات قر كاس نا

 هيفا هسشنب ا درياف هنب افك ئمانذوم مني بكا ودل لاما يال تن
 نان ىا داضلان وكس انقح 1 ىلاك مللا هانا نا هيبلع تان يت

 و 11د قاوقل يذلا يان ايع ولدي لدفن انش هنو زينك دج عض
 هدربد يا نخاه وانه أو لضخ ن ناد هتد ارد يذ لعد اضمن ا( نان
 7 وحالاو عوحالا ديد !ّوعلا نس ,ئلخو ,ماماو هراسش و هنبيب نم ىلع
 ال لبصي مك دحا نأ ذا اىهنع يلاقد دولا يعرددلا دبع نب رباج نع ن د م مح

 نع ب .ثمج ىلا دن انلارسلب همن لبد ىامبلا طقس ال ىا ىسيب

 ان اذ لوي زك ذللع حاضيا هلعرشغلل منيل نعال ده دش تنم ر هرانس
 يلعاذا محو لباعم باوند وا يظعوا هللا ٌدْلَِم ناذ يا ءسو لو هللا

 . باطخلا نب رع نبا نعذ قاطولا ف الام فاصبلاب دروجلا هذه زبادي لذ
 ش تنك هدد ويسر ,ملخ موي ءادوكأ همضفح فلا موي ناك اذا | مهنع هللا يعد

 3 2 يحاصو ايس ١ د مب دو دّتعد يأ ٠ ارسكب ئييبنلا ماما
 تك هنّ ىح ىنلاب ' دحك لل اظاطو ارخاذت هلوقا 0يارخن غفافلا

 مدلارعا يا ل ينويلل انيللاب دول "ىلا مولي نا د 00

 مكون لدا يل اةدمرلا لاك يذلا رهااومغ د نيتسلا اب انبا يداي داش يلاَغ
0 



 نيبنسلا ع ولد د مريشلا دا نع رلاوا سسلا ياربي ادزلا مكاجدركا لد نس هبدركا دين ام
 ١ يع امو اذان هي نيتس قلب دبع يف ددلا نسا دو توماري اف دوك لصي
 ) ظ 000 جاجا ومد لا دذس ١ ىلم يارهمجررمبل ادد هر دهام هش

 ّْ زىمعلا موب ناكاذا هلا عضو سس أبع ىلإ نع بود بح يدامرتلا ميا
 أ بات ىا هد انك ديد ررجلا دم ل10 ره نس دحا نئكري اذ لادن هددارماب د اند ى دان

 نوما ررذ ف ةم انج ابارلل اريموثُسس ىدراند رو ئيدصلا ركب نان ةانسح
 وحد علا دحا ىرصررلا ف وع نب نكحرلا دبع نع نيران فركاسع نبا لفاححلا
 ١ مب دارب نأ زن اج ه دميع ن دبعب هدلا اعد :سمل ١ موي ناكا ذارببكلا يف او نبع

 ' هل امنع ملاسي إو حاج نع مد اسف هيدب نيب فم د دىتملا دارب إو دحاو ظ
 ةياعر ءيلعد ٌتانضالاب هلام هينا هدلا ىح ٌةياعر دبعلا يلع بجيأكدنادب ئيب
 عال طخ هدام يف مائأاريعد ةعافشل يف دل ةدوعلا لذي هد يف هئح ]

 ملا يود ىلا م يب ن أذا | دج بيرع ىيلمذلا هجرذمم لان باطتحلانار غربا نع

 ا دهف )حالا ذها م نوه كيف يلاش
 ١ لحد نروهس اول راما ىف هل زمد 0 نا ىنعي اهنس ؛ضءلخىارانلا' كوأد

 محلا لج ان رالا فهن اد 4. ا( راصزماذج ءتطس لذ دي
 2 ن اذا هليسح فلولا زهر ييرمشمم هلا يسد ود ىلإ نع باتل الاو لا باتل يف
 اكرادفأ رع هل لاّميد راوكلا نم الز ٌدمالا هنقد نه لحَر إم ىلاكت دما ىلطعا يي
 رداكلا دعم نم ولا در وب و هروكترازلا ند ئهوللا نوتوم ىلاتكلا ثر ورش رانلا نم
 :ىملا هوب ناكاذا هنمع ناقد هدنا ئدذ يرعشس الايس وم يلا نعام هناإب ةنهلا نم
 ا ابعااي يبا عربا يددااي نه ولا لحا هرعبي هل ثياب جا ار و نه دانس داني
 ا يلص بصل ,يغ ند ارعؤلا "جاد :ئع امه ظنحا يا وكر ابا ! واع فشومل
 رثا ىلع نغارعهلك 5 رياون يف ماي نجلا يلا بهاد يار يح سميع ددلل
 ٠ :لرع [عنم دانم ى داز ؛ىللا نوي نانا ذا هيض زبعاو ركامللا نوع ئهفوملا
 يد أنين نا هكيلم ىضعيد مدلاوهاي ياهل اوع نيف هبا بلطيلد هدلاربجل
 ال 5 لك ناو قمثلا طبت ارل نا يلا بمد خ نمل زجر يد نوما يف كذب

» 



 صح

 ريخ نر الارهظف يارب دستس ل و هريع نود ىن ظ

 1 6" عراضمالا لأن يلإ نب ذيعس يلا ةداّقبط يف دعس نإ رثعابلا هلع نيت
 نيا نيب ,ئداو ب درجلاذْئ هزمخالا ياميشنلا ثمن اذا يحصل زهر ؛اهلا

 1 ءأخجاد لاتسلا نع ئكناو كدزعلا نع ةيانكنن>نم ايس للا ١ نم رثكاوا

 | ىلا يز انذلا يس نم نابع لاي د نوكشح مضن نبا نع هقينج ناتي رفلا نع

 ظ "هاه أنس الا ىلع ودايا ملزايح مكر وم ١ يلو ي' مك دارد ١ كد ا/أ ذا نسح هد

 :دب يروم مكروداو كيل مكانس مكواينعا د
 |  ريخ هايل نيس | ينطوي نم

 1 ةضوؤم مار وما ودل الن وابشعاو رارشم مل ءاره١ عمد اذا و كوم نه كك

 تومان ااه ضخ ئم ريح ضرالا ئطسش ئاعار نع لا ندر ديقد لذ اسمن يل

 اذا بيغ لاو ةرب ىنإنع ت نيدلا الماما مع |طس ١ دّمنل ةارنلا نم ىلرح
 ةاج لولا يفد ىف ىا ئينسوا |رئس,ل دعت مد ادعاصن نانإمم ١ لجرلا درع تنم اك

 مرحد علما وا نهاذ ىا ظداس منداجو ا ءفصن هل وارسم معلم وريسلا نوي ش
 [ذ١ تدان تيدحإ صال لاق ةريرح نإ نع كتب وي هله ىلقلا لبملا عذاب
 , ل يلع مفرلاب ىف يدر د ناكر هنالع همصنس ةنب لذ نويحاصتلا يل ناك
 نود نانثاارس ميِد هل يار ىمعم ىلاب انني الد ةمات ن اكد ثيعارملا نول( |
 نع ناطولا يف ؛اركادرباعضلاو رداَسلا ثرويو هبلق ىف بعرلا مقوي هال ثلاثا
 للصب يا مدخا ريلذ هربوا نفس يف "هدا زب (6 نا باطن نم رع نبا

 ناك هلك خذا ارهالا نال مها يا يعد اره ةهاهالاب روحا د اهاماناولصلا مى.
 ركالا اوم دد هرهاط 7 د هموث اكلأ هر رمال همك الاوهن 0 ا مرا اولا ات لا

 تا ابد ويبلذ ان الث اون اك نا يرد ديعس ين نع نرد ,خ خال
 مرا اوس ةازولا فا 31 ناذ ٌةمامالاب مّحاوه نس هللا باش مهارما
 اس داو هلة نلمس داو لس ةباور يف اع
 يحالاو رع ىرس الان بش الا رييفد اشملا دنع هملع مديد ن نر وص يانج
 يوامضن الا ربطحا نب ورع ديز نا نع نبت غر مان طفش ابد نيطنالاذ اركذ
 ةالصلا قربك مدل ناسنالا لاق يادبخل ارك | ذا ظن هدو ءنعضل فلوملازهد



 ا

 01011611 نه يعرالا وائسلا نيام ةدرركت الد يا ترسامجاخا
 ذياب امد امل هلا سمكا ذأ در دلا نإ نع طخ اضولاهبب ناضد ىيلاالم ىتتكي ٠

 ردا ين هتحاخلا .هناف بارما يلع ملطقسيل وا ابارث د يلع ظ
 ا يام ١" ذاركنص لاك و هيلا معنا .اجبرع تميزه ظ

 ١ الا سس يلع يرجإل ل بوكملا مس ١ ىلعأم روم ,ىساركذب دب يبا هسفنل همد
 نر لح يد تال طا ناوسلا ع رباكالإ عسب ةاويلا نم ٌْ

 نه ,ىلاب وكلاب هس هب دبلذ بتكو نا دارا ااباثك ناسا ينك ذكا

 هبوريت اوت ميك اديك ابدد فررأل ارباّمللا ىلا يناس ذاوانالذ يلا نلف

 هني 6 فئاض وج اد رزلا ى!نغ ىلع امي إضَمل|هقلرسبا 0

 رهو انها اين يلا نرلا هدلار بيب كدا
 اذا ىلإ ن نك قطخ دوق امو ىولا ى يو ميلا و ماللا دعنا

 عي كة ص فدا ؛ امزئب شا ركام زد مهاسلاد رجلا
 ١س عضد داهرهظ١ يبا نسلا ئن# ثدرا نأ حرلا نضرلادبل|

 تيا نب ددولاوع مضيان فر كاسع نإ داويتس أبرلا ىذ”ىعحُز يتطخ هللا 1
 نعذا و( دف شكد تدراوا تيا ذ فوشوم هيراقلا أ(ييملا نس

 درع راهو تار هرأ نوعا ىلا ذا هنا دأهيا زاب لمجا وا ةباكلا لاح

 مدرا يا تيددلا منك ذا كلام نب سنا نع نوران نبا داش
 44 9 15 فئيعضلاب الخ دنس نو دد .هتباتك نال هدام يهوي

 :لامح تيدحلا نادل ام 6ك دن ددرع نم بال ىرب هدانساب تكا ذاف

 ا او زد االله لج ١نم هاور نار جالا .
 اسع نلإد لدردلا'نككو ىخن واو كيددحلا مولع باتْكيف ىف 2 بذكلا هديفإ دوق
 دبعلا بوب 0 9و ن1 نينصول ريما ىلع نع جيراّملا يف
 هن ور يلو نرحل ايدها هولا هتلقل سرغايا للا نهمل ني نيب لف ناسنالا ا

 ةعاطلا ين يرضقلا نم ومملاو موا نم لصح اهل اند هن هيعاه فكل 5
 تن نسج اههبابلا ندراو يا بذر ا صدا ليام



 ظ ,ىساوأ موب اسد ن ا املا "مس ايل نايا هءانلعا ظ تكن اولا اوامود أس نانا

 حارلا يفرهشلا نه نر لاش انني 7 هلاخ كلوا ؛(,اذرش طْنس

 | يا دملاب زكا ذا ىسحزملا عضو الام نب نسا نع طخ دي دّسلا ىاإ فصاقلا .'

 ظ ايا( ”يدهم اضالفعو هيسج لنا كلا دعت ةرحاواب ل نانشدا

 «رث ذ هداجاه ّيذ نه يا , هئاجاع سن نم ىيتصوع و 'ذيد هلع طواخلا

 دححزلا يفت نالب موف اك ديرك هلأ توسان كب جا

 ايوط وس عن ا
عا ولا نكاهالا ن١ لرانما قران الاد فبدلا ياككلااولءانرمشدا

 ُل وزرملا 3 در

 فصنعر رابع نبا نعول دلا| 6 0 ةحاريسا يل لدسلا ف ادد

 رحالا نو ديم الجار ى* :اسيدلف اذا ير اوهدلا ئسحلا فعل

 ا اوملنك وح لاي صحو | روس يف دوس وجرا) يادد ذارؤب

 ْ 0 لا 0 0 جرا يا (ينانكأت

 أرهاوك نا عون نم ام لل ذو يئازلا ع دارلارسلو سك د انما

 اهنإنغ ت ىلا نان انئاو نانا "جاني عيال من الين اب عرنخو مي اذي ال

 اوأ ناك دافيد بذل وسل عدرا يل اذا هللادمع د ويس

 1 ايعاب داو دب اذ قرسلاولع 1 ارعواذاو ع اسساي دب

 00 دبي ناب ندم عمج نع ايه و نيل وا'ىنل عمجنعاي اذ نم اياب
 اسيلاىلع نيعلا لسع مط الا يح م دقن د نيالا لعنماوا فخحلا وا ] رعد

 روب لتتلاو ىسملا الل ذ د :يدد» !ء هزاز ذارع اهو هملجر و هي دب ىندب

 1 اب مرحو دسك هرب دعاك فواد واد ميركل باير م
 لا هلا ”تيددح نم درلا يقله ربه نإ نع بح د راسيلاب لع
 هدب نري لذ ,د هيلع طلخوا ل نخابوردا راناب مهانم يف دحاف
 ل 5 لاق هلا دمع نب رباب وع دب لوا د للا هن ذا سلا (رمرمأم قيمت لنارغ هدب اعارسست يف رصملا ل بفتسم هيل اد ذم س اننا هأر اهيا
 را نعل ذا كو ةئدعاو هد زحام تبر يقنع كيا ل جر



 در سعملا دام انستا بانا ياادفوا هي ريق '"همالاءذه

 مدبب لعزجدزع دل لاهم ءافح ميف) كابا الضد يل ث الا نها
 أ ذرللا روض ذهلللا دب ئيرداح نع درامخا يف يحب رانزم م : جلب هيلا
 طياحد ارت هن عيد رجوااىوس تلاحر اذ سلع ابدي د ىلا قف ءاخا ل دحا
 ْل انك هيد و بره نع ا ةرركزا وايد ديلع لسيف يرحا ةرم يدل ميرختوا

 هوم دياب جو داع د اجعل لأ لاحرسش مدس الملا يلع تح ىطنا ظ

 مو رقى دب عيدا ,ىناصو هيلع يس 2 نهدمر رداع ماحلا تملا ذا نسَح
 يول 0 د يف هولا زطغسا ينج للا نه ةروغملا هر ىللتد يا زكر وختم نإ هرهذ

 ارورم ناك ذأ هل اروضم مإخلا يارلا 5 هنكتس وى ا ءتس لحرب نام رن ةنوك
 ممن ا/اناو تو ريش ,ئماعرللا يلطو هيلع 2 ما ايات رح هيديداك

 ظداححلا نع د ىاطخلا برت نإ نع طولي رد دخن هانال يلوا هئسن لوح دز هند

 لجلال ذو أسس ولا ىنون لجردل كر ابو ذا نسخ ئلولا زم درب هيو يلا
 ىطلاوالا ىن مذرصج ةرامالا ىضتلاو ناطشلا هيلا سوس يا ءطخ ,لاهف يباع ٠
 ةربرر هينا نع به دب هنيهوا دره هيداهريع ىف اذ نارهد أيل نابنبلا قا

 ال تيما ذا لوئونامرابسعاب راجما بشت نم اذه يلا داما دااهوض ايف
 ادوطعنب ذلا ةلكراللا هاف مأساة هب ماا وش توي
 وعدا يما كرذفتسخ حلاوه ني سلا مدئام ةزانجلا ماها
 تاو ما 5 ا يئا م| تسال سيت

 لامع الامل ةيسالملاو يشر ول اكن اهيا ماللا دي دشنت أخ
 ا لايم لاعابالاذ قيرل نوسدالاو
 "مد هلْ 'ئهالا هبا ود ديد و ءلع ريف يا ءلمع ملعتنا مدا نبا ةياور يف نأسنالا

 ”ثدص نمرلا لس مداور ظنل را "ّىدص عينلا لصيد 2 )دوه اب مطقني لاا نان

 ها لمع باو ليتني لأ لين نم لولو نغم وعد يلا لاف
 20 لعادل ع وك ٌءلممص ةراد يا هيراحت هرثبلا»؛ نه هاون

 و رلارف ىلع + هنأّد هلوطل ىو يديديص مراملا لاه



 0| نا مدلول اب ه ديت 5 رداذد ,دوجد يف ببسلاءنال هلاوع يد مسي خاص دلو نا فلولا

 3 "من درلا لع داب زلارحا لي داحا ىف در و ذ هلص الاعرلا يلع رلولا صنرتك مكفنب هرعاعد
 0 , يترجم سبل دازنا تاعاذا لود قاري درشع دحا تلم فلولا | وسن د

 ١ ير ناد دصلاد لكل 'سرغو ٠ لخخأع در اهب مولع سريع لاوف نم هيلع
 هيلا «» يو أي هاند بيدرؤلا ثيب د هرم ارجاداريبداروحو رن طابرر نيم هنارو
 نبا ر : يلا هقسو هرصج يدداحا نم أع نحل ا: يدرك ن اريل مات و ذ لحي اشر
 دح اب ا ني هيلملا ٠ نه يلا عجار 4 داود داحادرم ورثمع ان هرث اه رد د ىلا

 هىد ىف ه دوك لح يا ,رووم ءيلع ضرع مكدحا تاغاذا ةريربهىإ نع م مب
 َ نمن امنا ايهم يا ىنسلاو ةادطا اب مضعد را هرب ىلا حورلا »اشد نآمز املاوا

 ا رعاّوم سه ٍ ف يارانلا لها ف راننازل ها نمنالناو ةرخا لها ْش :يجلازعحا

 رس فلل وعم نب يب طرشلاوازجلا يلذر انلا له ادعاذم نم *سصممو جلا وها
 0 سنن نعد تق يلا هدلايلا _ىضلا عوجر لئججد ثعملا دمج الاديل الشال يالا 1 ون دهتلا ارا ةىلا ىا هيلا هللا ااّنوبي ىح ؛كدقمم ١ زج يناكت هللا ليد نم هلل لاب

 ه ورد هن يح اصنرمب نومك ينك يذلا مولاي حاص تاماذ١ا باطخلا نا
 ءيطءرع ىلإ ثنا لى مرد | وشن ال د اح ناكول هي ذوي أجب هيد ماكل نم هركرتا يا

 ملا درو دق د ىلا نسعنم ىشحلا ثيملا نرش د مدد اميلا ىنعذا دم هناف سس
 بحامهلاب دارا ليد و د١ در وكل انه بحاصلا ريمي أنانوم واسم ركذع
 ند هعح يوت د هام موب عقد ياا ىاولوذ حال ءارغ د هلو و ميشا
 «ل لصوا اوه يا رع دن ىحاص تاماذا ديجيا رعلا لاذ اك هدانساو يشاع
 , دلبل هنوزيا وذ مدنسالا يف لوعذل الاب م دتتت يروق د ىففارو ْ
 ' .اليداو دامعلل كار هن ومن ال ىسلاب اهله لصورساو سيت وكلا د ايد نم

 ىعانعزو طخ دب اقع ه داَسد أب ملعاو السم الا يلع ممول دوعو ءامشدا

 ديعلا دلو نام اذاركتم هنّسس و نيك اتا سات هجرت ركام نب
 حراورا ضمن نير وللا هّيكي هلل هلا لاق شن او١ اركذ ماسملا ناضل يا

 هداوح رع ىتضنش لوط ىهن نول وي هحور ياي دبع دلو يشتم قيالخلا

 يا ظ



 ]ران دنع يدبع لاق !ذام لوم ان يوقي قرا يمة تيا
 ن وجار هيلااناو هلل أنا اد يأ | مح ١و لرجلاب مل دا ياا دمح نو نص

 ل اًمددماحلا باصللا مولا وضتوفع ز :كر اللا مسن ىلان اوما مجد بطلا لاو

 دونت ىرص له واين ياه داو يلا قر, ران م هعرت يا ديعدل دالوا
 هيسو ةرحالا ىف ءنكسيإ ردا دمتلاو دلع ب

 ا ايفا طبل بياصلاذا ضو ىلا ادا لعب لا يادي
 بيرغ نحال ادد قرعنسالا يس وم ىفإ نع ت زب عون نك مجيلعد اهيلعرصلا يف
 هلال اد مسفن يدرك هناا داز يادبلك ىف ماسالاب .يجو يف ئهوملا عدم از
 ين اي ورخام ن انا لمان نعوم ف رم اف عفا اا ات 2 نمكامل
 بحب نب ةماس نع كب را هلد عدللاد ابار مح هبلع د الذ

 بلع يس نلا موا ذا ف رهلا عضو همحننإو 5ههيله هللا مللا لوس ر
 نذل ىا 0 كر ارخى' ره او حاجا | يس 0 ءاعباؤ مش يرمي ان هنال نزلا

 جادا ىلا فتق ع للفتشاج يضر هند نال شرعلا مهلا بضقل دا
 ةريرخ ىلإ نع دع ]الاد نب ىنمنع بع [.ةسدلا مذ ب تكيف ىلا تتم

 تلياس يي ىسلر اسم ساو ةرذمد 0

 ا ظن اطاسنا نأ أبي كسا نع الح ابلخ لش زيود كأحي

 منكرو هب مفدي يبا نصر لايف محند د ىلع ارح يو ذا لقلا عندي 0

اروط يضم مانا ذءادبلا ناذعاوو قرا وهلا و
 ظ نش اهو س

 كن اقوا ا موعُض و لام نم سنا نع به لىعرل ىلاولا يعا عبمئيملكلا
 ادن نيباسلا نم يللا دطسو نيثلا م

 نا اذا فلوملا طجملواةيلدوف تنفي "اننا ةفيصن يبلع

 شا
 'ا)رملا ىف نال 2 اودع يأ

 7 8 1 ا 0
 ين وتنرلاةرعزلاب بلا عضولا هدة در اناا رن 3 رهاؤا
 هب |ىيملاىا اولاد را دياوعلا سانا يف اوعس يو حمم اوعرنا



' 
ٌْ 

 . هيفا 1

 06 57 راح لاهم يا ئافوس جدن نايرامد مو
 ًأيسعإوا يرحا ري اذ ملا ىف نرلاب ميك سو ١ نسور رولا 07

 | 5 اعرب يف ناك خل نإ ةوعسم ا

 يليطا جانساو 1 را نب ىم ا نع به تريح مح مو تحترم لص لج

 0 مك ر رم اذا ىلا يلا يقرر
 رك ةأع ونصح د ةنايلبو هدام داوحد زد نال ا

 ... اخبا نع ضهونلا و ند دححلا ورسله لئلا مولحلا دارأ ريع لاخذ ىلازذلا
 ضايرامد نيد اوقدر اذ :نيحلا نمايرب ل "درب اذا يسيول وار ميد د سابع
 اعلم ديل درغأ د هدلا ناس لاك مترلااهو لبد دجاسملا لاذ محلا

 دارا نم قادابعبل يلحاا احلامي هررشت ,ىوان انو ارد لوو ياربككدلا د

 ا لحوباسالاحج فولاذ يازد نيد لاس نعابوج زحينادا وا

دحارم 1ذلا برع لاه ورب ره ىف! نع تب دلا ىاحرحا لياس للاكو
 ف مل 

 راسا نس عيوش اند وس ئفوا طّمف نب دملا ريس دارملا نسل نوم وملا| هكا

 اهلاصن لع اسسماو يب يبرم ماوس وكت نب ب عدد يدار م كش ل

 مزيل نانا خرم ارتي اذ اكسر وب قم هدك مهلا هدي دح زسن عج

١ 

 ا

ايتخاب ىاهدرب لعد ىادبلا كلاب رادا اكياس عربيا يارمهلاناوج
 هر

 ظ ينإ نع هد قاسم هرايتخأب يا ةديب شون ال ىاديلا كاب دارا ين و لسسم
 لحر "يسب |نشر ونام هلْم د مود لاجر رهاذا يرو الا يس وه

 نالالأو ال صنع ارحا رخآ زل حم در 2 نم واخا ىلع اررم ني ذلا نه

 ْ فلاح 0 ضر دع اجلا نس باوحلاو باوك نسم ب دع اىجلا ف مادبا

 اذ برغل ند قب دخلا ررعس ينإ نع لح «ذهدل اذ نسم انلل ىسمل و ةيلما

 ايفل ببجواذ هب صاخلا لادم هلاؤع هجرجا ام مندبلل ضرع يادبعلا رن
 آ رددقي أ ملددلا سك لا نم هسشف ىلع ,نظوام هيلع بادو داس دا هلاخا
 يذلا باؤوأ ٍس يلا نامل ميل 0 هرب ذا لاي ابنا الل ارهاوا

 , ١

 1 0 ا

 ين جب

 ١ رالي



 هل نا ,ل د نب يزجكردسعلاو هر نحل لفنلا نم اىّوه أح هنوك لاح ومب ناك
 كر وم يا ! يف حرج ةييصوم هيفسم نوكي الل نأو هلاعفب ضرما نوي

 ليل عا ررص 3 8س اضرم ول دوسايا دي لن ناس الا ىادمعلا ضرما ذا ظ

 دلو يكرباظنل بأسا ايساحرنع لع ل نم ئكتربا بكل ل يم مند دب نب ذ نع رم 1.

 ماشالا نع هول دن دالد م هيك وفق هل بد ذ بش لراصن كرت يا هما

 ل اين ناسمالا يادبعل نع اذ ربها فعضو اع نبى مججلاوباد

 هرع درا يماعلا مباع يول يش حاسا كانط كل ظ

 هل يأ تانسخلا اوه يزلا نينا صحاصن لاقي د :يطخميلع بتلكو لذا
 ايلول يدب للعا نا نا ور زن ززج انام ناي مادام

 اص نم ناك ام لهما ئعمل ر دن هنا دمرمه .روصن هزخ صرملاب ديه اناذ

 سرا ههسرم ماعد ءاغلا بتشلركد ديراب قركاسسا داق
 درعا وهذ ييعلا| وتكرمعن د دمحلاو اليبطملا يما تس اذا هرع د دري ربه ىلإ نع 08 ظ

 نسي دلتو اف ندم مدراو يدان الزل اتاخوتض |
 اي ما د يبا رايح مجرارتس ,رلا طلس يال يعل انبلاب

 ا مهدال وا |وبسو م م يت جت

 دعب برعتساو باطخلا ضرع ننا نع لالا زف ث ناكل ناك ناؤع بلسم
 راما باول وا ةهلصلل نذوملا نذا ىا ي دان دانا ذا رب
 ”ءد اجلا ٌتاعاس نم أمي اراد ملللا ب اىيسا يااع ىلا يرديساو

 ىعد عخاولاو - ا نا دارالس د باوبا ناد ءامسانأ هيدد

 ايدن يفيد يلو ىفاوع دهؤا (وبض 0م جرلا لؤي اذا يهابلا ةم اما

 هيد غرس نا ,ىيال وا همك هل اود ذا ناالا لل مع رسال يا مز ذأبالا أ

 نع ه هن أ ذال لحد هدد ضرملا اما ىند اًنادنع لئشلا علت لمد ,ذاالا

 : ضن از يبا ند مخ ضضحدا نيس يف لزم مكدجا ل اذا كف فعنعو داش باع

 رار ىلا نع دع ١ ند معد ون نأ اب دد يا ونت ر”وبخن' وح ءداعري الذ رامهلا

 ردوا دصنا هلمرد اي ١ برك بلطملا دبع ناي مين اذا فيعض هد



 هللا ابدي د دزعاول عب ىشلم اب ذنح اي مه الد دا قسم در مجلا ع ادهجدا
 1+ اًريالا ةرد طرشم هيا لاذ هت وبر يف راس يفرم لاند
 ش لزن إذا منه لا خد نلولا حرا نزاعاقرلا :ك د به ناىإلا نكمو
 0 اعرم غب لايف يدم يأ وحدا ماو م الرس مكدحا

 اهرثم نم عدن أهيل مدا 5 قا تام لا ريادي 0 هرازص يا لذا تامأكب

 ا ياي قد الانمى هرضيال كذ لاذ ,ناخ اولا مانالا نم
 هلا معلا ,ىبلسملا كح 4 محوبستم ري اخ لوح ئع م لزم ا ذنع يلا هنع
 ١5١ للدم و مرملا سا ذي انا مكدحا سس خان وعل نب ناوع حاصلا احرلا ةحوزر

 مسي هيانشا يف قوه د ركذ اذا اب ذه ضملف ١ ىسجيا ىاوط لع يلدالإم ديت
 بدن زد هغارددجأم نحارحي ,لكا ام ىف ناطيشلا نأذ هرخأ ودل ىا هللا

 ْ ججرلا واع ويل غدا ذة اس زهد: براويعلا ئه ناردا نع عةرفداس مج لمع

 ادمنس نا ىحا ما نمل او ةلرصاسس قا 80 ص اسس قاهرل دد ناي ]سب

 ا ناو

 .. .ريتلاو ليل انلاب يلع يضحك نم يلا مك دحا ظنا ذا هلسدرم دلو غ فوع ىلإ نع
 وبه نهيلارغسإد هر روما لاو لاه لاناو دحل ينادباعد درجلا ىضلاو

 ىف نع وح هددعام محي الو كيه ينع ريل ىف هنود وهنم يا مند قوس ١
 رمي لدع بلا رونا دلل اكةدحاو ةرطن مدلج كلاواظن اذ ١ خ4 ةرب ره

 ناك ةياطلا لع هارح هعربلا لص الارظن اذا ينيد ذيج ؟ىيع قلم ياهي د نيعلا
 هني دود ,سدانيع رارقاو هبد قعد نيب معلا ةلدد ثعع باع لس باوثلا مدلول

 يحل ١ يد  وكدجا, ىذا نسج هدانساو نابع نإنغ به هد اعيطم
 ' قحرم حسن ايدي وااب وجد دئريلذ لئن ذا اضرح ىلصي هنالاخلا وياوهد
 1 لبا دا ىأ نس انوهو ياذا مكدحا ناك ميلا منع صدي نا ىلا يدا
 6 ل هنا دز نم هسنم فتنس نادصتي يارس بهذي لعل قدديالا

 ظ :هداّرطو دوس عكست ىلإ حا هد دأب يف دس الاب ضرر

 ظ املا وعلا و لون نيب كرذعا لومي نايادسلع عدي يا سب بسم فرض ١

 ةشباع نعد ثدى أطولا يف كلام نيب وه اج عْسملا هل اع دلا بلَق بسملاب دارماف



 بخلاف يو ىذمرملادياور ف وصاذكح ىبلا م ول مكدحا ىمخن اذا نيياملولا ما
 را نق س لجيل ننىا هسا نه ابد لوشن ىلا يبد هميقهنا لاخلد ا
 ابمخوأ حري :ىرحلا لم د مودل بجوملار وي ١ قدام مكرخلا نم ءل وصخ لوقت نال
 فذعرتلا لام بالجلا نن ىغ ىنإ نع ت درتك ١ ىساىنلا دناضم ىف تطخملاب أوين لوطن
 هل وتب زك ذ لعو حارسلا حابصملايئرطاذ مهلا حرا ا يم اذا ه» عت ىسح
 ينا عارضا نم اهرتج ى' ةلتذلا دنح ان ىدرعلا نا يلا هلرد درا نما ناو
 تيلاب ريتش حزما ني ىدلاحلا فا تبا اتوا يضم ريش ككاذاش اش
 هب هلا لا 35 ب دند ال راؤلا مم ىاد ال لدنش ف مابصملا ن اكول ءنهو ىلا عل

 ه1 يبا اطبرا ةيّقس لااوكواو «يذلار أح مت 5 0: اذا ىكئكسم ناوااىا

 . ركذ عم ىلع دوع نرتب ول د ملام ينم هع 211 اوطغ بارطسالا وريح يبرم
 رايخلا قت اذا عيت ئيددح ىسحرس هولا دبع نع دمحأ اذكو دو بطهرم امني
 .جرلا ناطشلا ين هيا يهتسا يأ هللاب ابذد و ذود راجح امص عوساذاىا
 كارلا ناس نن اروصم نرهديعرع طرح هب هليلخ رهاوانأط مشى ار ددأخ
 الص ديال ن ذولا ن زا يان هلصل ابد ىلا ذا جيشا ,نعصو يلج اىع

 اعدللا_ٌيس او هدا ولا ملازا نع ٌةرابع وهوا يوتا ىسلا اوي نيف تناك
 يب ينظرون رب الاع دلا ناذ نعةلخخإب دل اج تلااوع داق ناذالا مادام
 رهأب راى يح هدانساو تاو نب ىسانع ىم دعما |أضيا و2 د وادولا

 اال ابن قفا مزح باويعلا جد يلعن أره يس ل ١
 ينال لمن ياراشم زيكو مارد عبس ةراعس هلادعاو ميد نيرهالارهنس
 ملع لدن لذ حادا وسكت ةرزخلا ناد كد واخد نم 7 ىنا هعبسي يذلا
 نعود ةليلو موي لمع ف ئدسلا نب! هد مرد هد انكيس الا ةءلصاج مس ذخاو
 عاب داره لذ ضع يا وجو يل املا مك دحا دجو اذا فعض ميدو ككلأب نب ىشا
 مجولاد ىكودلا ريو ىلدمل ادي ثيحؤعلا انف ركيلالا و هدد اب دم عضيلف

 محل لا ازيح هزم د يَخ يبلع در ده مدل ةزهب ذوعاةارم غمس ابو يل د هلك
 يا ير اصندلا اللام ئن سكك نع بلح مح ر'داحاو ٌرياود يق داز دجا اهرطس نم



 0 ررحال وارجوا ذا © نيام هدد هنسجل فلولا زم د امل يادللا كبر هللا دحا
 | نع انا هل اروجد هرك ذيلد ءسنغ يف اًذدصو أصلح يا ين جدلا دابنملا يف
 | نسل ئل ولا زمرد ريع درج نب ظد احلا عض هةريد# ينإ نع دع 'ءنأمحو ىشنع
 / ايقرسلا لدن ايلتسملد ب هنا لاىلاو يارد د ابرمع ريك دها دجو اذا ديجر عع
 |  اييال يلوا يرسل هرينول ينوبلاب ايلول د دحأ د لخد مندل هارص وطن ند
 |2535 ةىوك نب ىدع ين ةراىصلا ئه اجد نع مليسارن در دهم لل ةبسانملا
 ١ ثوعربك اح ريراوا ليا تدجوا ذاهملخم ىف ىسيل ءنمضل ّىل ولان هزد تارت

 أ يلف يهز واكب ك سس يلم نم ينس قت دجو يا عانلا لاح دجبلا ف بو
 ينبح اهح طا هنم خر نا ىلا نا نيح الكيد و ككتداع ترطك م يح وا( ذب ي
 مخول ةمع ىو منا نك يك اذا يضحي دحا هب و مارح هيدا كحرط ناد هجر ا

 ِ 1 : 5 مه (,< . | : 9 ى

 أمضي هع هاور و ٌرىحخ د نم لجد نع صاخاشا مارح نيم اهحرمد ةتيللاما ٠
 ١ ضوحو درسا ىارم الا دي دمتم اب دسو ا د١ 4 ئلولا .نسحو ةرعو ىليدلا

 ظ ١ ىدورياجو ئضاذْنم لصاربع يلا أّياماعسم د اَوْلَعَسم ى ندلجلا اك ندم اب ىاقسملا ٍآ

 ل همضح يل يأ ضخ الأهم د يلع لد كك ذذاذ ةخا سنار أذ كاك ذونخ و بش
 ازبار عضو اذا م ةريرح ىنإ نع حا هطارسا نع اركذ د مهلس لا قعضؤرمالا

 ينجي درانو غرك هريعو ضيسم لاشلا عمو دارلا وهب دل املا يا فيس:
 مناع ةناور ىف اننع مهري دل ةباجالا ةما قدا فج لاتعلا ءتبلنل فيسلا حو
 يلو نابت نع ةيوملا يف شن يون. ميسأب عج نا وعرمل ةداجلا زون ا موب يلا
 م ىلع اًمل ىكيلا برد نأ اوطنا عهواذا ٌ ادد ل ممرلع دلما لص معلا
 دولا مد كيدوام ملخرا ىتاهاو عربا ىلاتن ا ا مرد ٌرعه"سمح برك دا

 ْ رمال ىلا ٌةراشا يح ارو ل محال زيك ىلا حودا عنرملا يا هنأد ضرالا نع ْ
 0 ارا ىبا ىشا نع ارهولك ت ةادسم ىف يرادلا ى داّسرا
 رف ١ | ماوطناعاصوا مملارد١ عالامأو ماد يلح نيل لا يدي ١ نيب دامطلا عضد

 ا ١ يا
 ا
0 
06 0 

 ا
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 جول و لفي لذتل يني ناديتش هوا.

 6 الل يدي نيد م أوطملا عضد | ذا"مي|ىيهلا نه دع نع حصرا دسار ليلج دياع
 لوا طس نم رجالا أوك ىلا ى١ ءطسن د اور ذو هنداج ئدا ول دانس يارثند اهيئه يذد
 يلع اع عم وا هدحد الا اوس رطسد نشيل ة داي ند وهلا ىا كولا ناذ
 'رهى نابع نا نع وليف دل حاتم هريع عد ظهلاب ,مميصخ د محولطا هاا اد
 باكا زاد تاردثم عيدا نعارغلا ع لفض يا كمنج تعض واذا نم ركل ئلوملا
 ناذ وما هلا هكي ذوج ىند ارت :ىه ن١ د اهّير وبس يا ربحا هدا وهال دابّيروس يا

 هدارسا 5 ركأاد نلءرشا 6 ةدزسه ىرازملا متم انلاورهد ظظعللا ِق >ءبلع هللا ليص

 ,ىهف نم سم يمل يابن اول ينحر وبدلا ىف وسولاي اوك( نوم نعنص واذا ئسح
 املس يسب وكيل .ىضاىادزلا ل يسر لد ىلع وددلا مس هداحلا لاح هدجلايف
 0 عا ههادبع ني نع دلع منين اته١|هيّيلي دعو رلا>از لويسد

 ”” 7 لذ ديرخل ابائولا نم هوضد ذول داعبملا - ش , بسلا نم نيرو نا د نيدلا ىف هانحا تأسس لا ىفجن لضرلا دع واذا يجيعوص و

 ب دذاوربخلا "حرس اظ هاضتشا أم يلع ميار ذع ريع خول اكرم نأذ ءيلع
 دارلا نابرولا ول واواه وركب بكترا اد أيل منا يلعر ولنا نيكل ئلاسمن ضم
 اىولاد هلل ادور دع هس ودعولل 2 نادل بار ماماذولا نذاكاذا ماي نا

 يك يف ننام ئسحا ادد للا د كلا ميج هيلع نمل لع يب ادام دعولاب
 اخد هرككتي ءلاشسا يف تبغ «هدع ةركذب ومعي انص ىسشب هيك ربلا دلاخ نبا
 هأسرا دامس راص ده هيلع ةظفاحنأ بجخيد هيلا :جاخل ينم ذولا مط
 ب روساو يش را نب جنز نيع نابرلا ف ت بدالا يف اسس لايف دال "دحذ

 ص هرع وااو مكرخا ب اوه ف ياي دلا عقداذا (ره يهاب ىميذ هدانساو

 ههح انخدحإ ف ناذ مند معزتيل مادو نش داب د غيل تاجالا
 نم هبيامب ادد ئه هيندام حب ابد :قيّمخ انشد رضدلا قد هنيرجم هود ياك
 نغ ه غمد لاس هل ىضف هلاد غوؤوب سجلنا عيالنا نحا منو واددلا

 مس ابد هنض أهم وزار هيب يل ةطد دز تدق هاذا هايبر ن١
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 هز ل نا واه و نو ل هلو صلخعلا لع ئيدسا يا عحرلا نمحرلا لاوس
 7 0 0 أ مد 0 رماة اطتسا ل ل
 3 ولا نع اشم اها ورلد اذ نع اجت يلاقي ملل ناد ماب ا طع
 او ئسلا نبا ناسيا" هوكو هرحا ؤر ينضح و ىدصب أدي .ولّدْ ا البلا
 0 0ع 101 طايدسلا لوسر يف لاو نييد وملا ريب ا لع نع هلم د
 لا ردالا يف مكب راد ٌملصح يا خدمدا ااه“ رك اذه له تكداّيلش هطر ويف
 | ناخديلا لوكولا لبكولا ذو انيح (6 يا هدلا دبه اب دن اول يش لوفحلا بعصلا ن١
 2 راوامو اذهب ضراش الد هلّشرخا يف ام الملا نما اهءيددلا نرعد اذ
 هين دي ىدرد نإ رلا هلا ىلا ءميضتصي اى اسما يك بيجي نأ ؛ليصملا نال
 : سول رمم وها اشن هللا لإ نبا انكلبضلا ىلع قل ن اذ 1و ملدا ريهانا ١ لين وول لجأ نب فرعا يمي ند بل يول م اهاسوارعا .. مر داوم وقم انود يل ضان جرا نكذ ةعاجال موق ادب اذ سس يا لوزن انبلإب طزلا ف مواز و قيوض هدانساو ةري رع ينإ نع
 ُِك ”اوكدحا نفك ذا هل ىب باور ىف يلد اذا كام نب ىشن !١ نع نعل مذ باتك ىف
 5 هنفك دديدذتسلاد :ىلف د وم دنع هيي لا يف نيا مهلسالا يف داحا
 مم ايبو سكك د عابسا نم ئيمكتلا يفد ياه وكمسب قت 5 كولا دنع ؛انلا
 ث هللا دبع رن اج نع د م ىخهدركم هداني يف ةالائما دارلا ىسلد هونك ذ
 )0 نرش ام مح نذل يلد هاخأ مكدحا ىف ةاذلا © يراضحالا 5 داتنم ا نع ه
 7 لاحخلا هلال هلركد مل موتعتي مل ناو ”يولا يامل زال ن لعد هلأ
 00 مسح ,ضراعب ال ايد ول دع نومك يلا الا 3 0
 ١ معد ر وزن قأ نورد د ذ ب د درتك مى يا ايد مح ر ومح نه اذ و>رتج يول هارع
 | مرض اليورو طا ذم حدصق كو عادا ويدست اود " را تالتخا اهبرس يس مك 6 رت> وانا ناضج
 . ايندلا عضال نوكياو و انددلا يف ينم ناكام دودو از اذا حفلا نيالا ءسيبت
 | ىغانع اوخر وازملانع نع امش لؤنم يف ىف سس نيلاو دب نعملا امالا لاي

 ا . ْ
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 | ولدا ليدل جرخ ,نكضو هدلادبع نيرداجنع ناسا ىلإ نه ثراخلا الاد نبا

 ءلا نؤللا ذاؤجرلا ناك حريعد [رملا اتطاو هلش او دمعت 41 رجاد هر وا انجر ناترزس واى هنن خالل اهي كا قواد عا
 هدن ع زلارماو ,نمع مرسلا ىلي عرملا هن وعي صل بحر ىف كب (يسرخ يا
 ترا انكار ردلا ل وسرأي لش لاك رجخا ةليبن وهو اريصم ةشيس نع كون د
 4 لت يحذلا ىنحضو وكاشلا رشي هرل لد أنرمات او بحر هيلهاجل ىف ةراتع

 دعاك لام لع لك نوع, هنلاولارك ذا يا ةدأخ اركم بلقلاب د اركذ ناسنلاد هنلا
 هتيرات قر كاسع نا طعارك ذا ذا ركذي نا بكي يل هت هنال ةكيولطم يصح لع ارم

 ل وطب قحادج كا رك هدلااهركذا © فاس !راومح سرب لسس ياني طع

 ظ اوركذا ١ يهل ء.نمضو عبط نإ نع ١ لن يفارذع ايرلاب ىثرل ١فوح
 يسرب نب خلاركرلا امو سيلا ىتبتل لاذ ينا بت |نمنتنم يا نيل هاي هما خاركذ هدلا
 لسلانرمده» شا يراد دب الما افلا كبار يف هولا مخ دنع اززحو ابر ىلع نم مرد لسلة رجركادلا نه ضمنا هزه يا ركذلا ل هلا
 . "د أوي تشي ناركازإل يضل د موهعت لاح مل منذالا يعالا صام ناضا لطرف اي ناك
 نب ي'هيص اخبرك لازغ اذكر نحب اس هدوكهجدىلع و7 ذياب ركاللا

 دانمأب را يدرب رلا يه ؛ليسرف سفح الرع نع دعزلا بات 6 ,للادبع كراببلا
 5 ىلع 2

 مهد سم يعاوتك د نويمولا دج مك انوه 'ىساول اورك ذا © : هروحا وبس نكك يروح
 . ةرورعإإلا مارح هرداس ركدع ريكالا مد ركذ ها داولاو عيل يجسد عمج
 ف 5 باؤخحلا نإ نغ نب هللا دبع نع لك 5 ند ,لطوا هّمعدب نم رب م ,اصم وا

 صائلاوا ناوعا ّيدحا نا هرلاوظ نو هاو ليعؤيلل انبلاب ا 4 لاّدد هدب اسنا ع

 نيبأم لسرعللا لغه يف ادن مدللي اذه نه مفلح 08 هدام نع ىا لم نع
 «[لخ اذ زحاربج يف | اولا ىمزملاب يل هنس ةدارعبشب عربيه ةقئاع نادنذلا وف
 ايف انعلاو ةئسللا ف د دب رّيهلا الر شكلا نيعسملاب دأرملاو هيْسِح مضعو هلوطب
 هيرو انشامىا مماهط اليس ١اوهبيدا ُج ميمج ه دانس ودرلا دهع نب رئاجنع هد اتخلا



 | اولصو سلا اوركذا نحن ةنصناو بلعركذلا ةظاوب ىلا هنئارك ذب اشعوا ك5

 ' ةدارل وف نعش ذاذ نطابلاى هر ارح هبفع «ةدلصلا)ركذلا ناذ ولا
 |. ةرحلا لع رش يطلك و ةدعلا نع هرارزخاو ماعطلا ل اّيسا لا هئناعاو ةبزي زويا
 1 بهملاب يسند ةرعللا ىلاعا نع هم أضن نبش يا ديذع اوماناكلد لذا ىلثلا لع يو

 مم .لاقاهع رندا ذاد عرج يدخ احجزم د ىلا باوخ نال واول لع زم
 . ظلفت يا برلا نع دصعلا نوكي بلقلا "يسحر دّمد و كب لذ ثيعاربلا ن ءلك( بد

 .هليللاو يلا يف سلا اودع سض ئبرلا نيدلاو رلطلا اهولع و دتششلو
 ظ أدع قموسلا لاح "ةشيب اع نع ماك بح يو كلا ياتو وحال ون واو

 ظ معزرلا يا دأب قد ا حرا ةياور ىف ئارا القا
 ١ ف يلا يفاريت د ةياعر هداش نال نيدصلا ركل دمر ةدشس ياذار
 أ ناطدلا اين نع هذاا ني دف ةمانهتس 6 اد ةدارح اوكا يا اننا و ىئص

 1 ب ايحةدشنلو نانع نب نائعابح مقدصا و لك يعل هلجخ' نالواس ٌدملخا

 .. اضفلاب مهئثرعا وع يفا بلال يلا نيل ىلع هاش او منه يس ىلا تدك
 ثيدراوملا وشب: ىلع م زيكا ميرداداضملا ة دام وع ٌردلا د رشها ماكل
 .ب |ىيعدارباكأ نع اونا دحج كر ذك ببحيس هدا ايدام الا تباث نيوز ١

 |. بحلاجج ىلا نارفلا ءارقب يولما يا اد مند وعزم ار دركبولا هى لاو 5 . كيم د1 لاف :
 ١ يغأ مارح 3 نالجلاب اونق تك د 51 نيص يصخل "عازل ةسنلاب

 | يولع اريعيس ينحب يراضمالا بج نب ذادد ماحد لا نم مرج د لحام ةنرعن
 ' | ا" انيما ةما لي ناو همينت فرح فيمكلاد الا ةناىيعلارب ال١ نعاالغنا دج

 | جلرفلا كارم اعا# ديبعورا ري ورحلا زمنلا هع نيداو هن يشي ود لاعب
 |. *دطر صرلا “شل اريج نع ١ اظذاححلا لاك ”نامالا يلع "لضخ اح دساوخ يا.

 افلا ديزم لاب يشيب عايسلا نك هريع نيبو هند ”هكرشس لش ناو :نملا
 محي 2 يأ در اكن ءناند يف ىدادش) دبع نبا لاَد ب لما نج رأت نب ههلادبع نع ع
 (دودد# ا دجاسيس نوه رثتس !دكؤم انظ مكظا يا ةروعف يطب مكازا هدانسا

 ” يع و ةسيكعمج برنب انك دولا ءذرثع اي ف اد دج يا يدج تانارئس اول
 1 ٠ و '

 و



 ٌساوعركد درك اًثنادب دحاو دركم هنوك عف ه ولعا5 دب ال قب ميدداس عسشو

 يابو ميرا هج ىسح هدانساو سن أيع نن١ نع و مل تاذرس > أخا و هند هدييسما
 ناشدلا م مذلا و مدملا لج وح هررسكلاب ضرع عجإبيبم يا نئارغ الا مشن انا يب نإ
 يذلا يادي دارناو زرجرلاو رهششل ابوس اننا نمارعا يف عيش ولا ياا جت ايقشملا ديشسار
 ١ اةنلب اهرب وا يللا ظفلب املا عزي ئّئئاَشلا دخارع كاع ايلا ىدري
 ايم ذول دم يصح نامل يل مارح يللا ناميهد مالا ين مخاد لكح يحيا
 . 6 اضيا اقلعقدم و السرد ناؤع نب درعزع بلا حط ضير ناك وا رك دص ناو
 يم ايابض نكيردل ناو انين > محا ىلع ةيدابز تا ؛رشا ابضتش ابرلا ران دمولا ىف
 رع داذر اوم ندع ل ابرلا لحجد ةنهل أبم ىلاملا ىنح يف نعرحلا لحدا مذا وابسلا يا
 احا لح ع يس | كأم ءسحاص نمرع ف ناسلللا لجرلاةلاطتسم وعد فر أه
 "فب ميز ىبإ نع نوعلا ب نك يركب وها اين دلا نا نبا دنع لد هد ((رهان ورحالاىلع
 ناش لأ املا كيش نك ذا لاصتحلا نم عبر! معوورت ةديدع دهاوفس لو السره نولا
 ليلتحلا» ذه تلصحْا اًددلا نوح مدد هكيلغ ساب اهد) يا اين دنا 'ئه هكئاذاد كيلعالد
 امو معراوج انك ناب ةناهالا ظفحو ناتمولا نع نامل طبض يا ثيدحلا ثددع
 2 مثبم يغزو ياخ ع ةرطسعلا ييسح نوكي ناب يعلاب لاخلا نيسخو هيلع نش وا
 نم مح ةيازكلا لع دي زيالد نوم موس هييدام لو اهارح مطب ل ناب نيعلاو يبل ؟

 ك5نْط َع ءىع درع و”قملح ئعد قهعملا ٌةياور اضن 5 عطدلا ككاو نالجلا -
 ردا ئنف قدا "نياك ميرا لاصح يا عير ١ ئسح هدانساو سس ابع نبا نش :عراتلا يف رلاسع با ودع وع ىلا نإ : ع ارب ملا دبع نغ بلح باطلا نإ رع نب هددادمع نع به
 رورجلا هر يلا ىلا ل ويلا ريضملا نالاح نا وكرتبال اهلها لادا نم ي١ :يليض اجلا

 عطنا و مىمانب مخاهسلا دابالاب فريملاىاباسحالا قرد ىبطعلا هركوو
 دانا ىلا مييين اب اهكيشسالاو مذوا حّدح عن اهو وح ولا يا باسندلا يف
 لي اس دي ددد و تيلا بددنب نويعلا مفر يا”حاينلاواذك يجارطملا لورا
 مجاب معلا 5 معزملا يا هالا هسه امك رسال اا ذ عدو تامرخ مير الاذ

 ظ موأبسا نع مك نياذ يا م دبس سكب ةعيب عج مب يرامتملا تنرخن اكو معدبمتس



 ناطيشما نه صعو دولنخلاران يار اننا لع هدلا هدرح ميك انك نع عيدا أه دواد

 دري تلا ورفملا» مكون اعا يا يوتوع مددلا يلع نح عبرا ييرعشم ؛)ا كككاد ف١ وخ زيانجلايف م
 1 رض ىنا نغ ى>از ورهد اجاح عيرح يا جإغا و هديسل موييلا مكي ىاسلا شب ككاو 00 اتت يال قالا

 داهم هدحأو كل دريان الأي در ل ثارقح يزيح قيدحوحب
 ءلعا يف ردصنو هلارعا نم ةرند يود حجري نا يلا با يح ةلشملا يف مادام عاملا
 تري يأ لها يفار دون قح رىدا لك لع ال رانكلا اتم حوزحزم يا يزاشلا ةوعدو
 بدل اريلخن ماسالا يق بطال )الة وعدو هظرم نم اربد حر طنزملا ٌةوعدو يهيم

 | يع 0 لعن صرمللا ناور جاو |ماحز اكناو درس ال باعه د يا
 ١ رمإخب هينحال جالا ةأوع دال وبت أدهترسا يا تاوكدملا هل ويح غرساو ءيلائاضملا نع لاححل
 هزيب ضصراشال ميرا نيد د انساب سارع نا 'وعرش سعالخالا ىف 'علبا انو ال بيكملا

 (ئرضجي ادزد لك تام هله دحاو ىشمل نوكي دفح ثالث نهانلا ةياانداهل وف نيبو
 ياض اند اصل اخ ادد انس ناك ءزد نك نم اهلك ييزحاو | يضعن رك ذي ةرائذ ةنص
 ' امون ىح قاننلا نم هللصخح هيد مند اك نيود لضخ هيد تنام نف د رف اكناميا
 د رذعم ديموهلاب ذكلاوحالا عام نم م نع دحا يات دحااذااهكرتي نا يل انا
 قنا يار دنع دهاو ا ذاؤ دول ا نلخا هللا دهعانياب دعو اذاد نيمسلا يف
 ثيدريإلا >ييوه و لظابلا ّضهاو هيلا نعد يضخ !ىلامرج مع اخاذاو نويعلا

 قاتلا عزبارط دوم هلا هزيع نا ناب هبال ئلباو هجد دكا ىلع لاضخلا هذه نعرجرلا
 ظ ٠ ١١رّيماب» يفرد هاد مرابلا ١ ١ ؟قلننلا نإ مولا ل محلا يف نكن دو دهزلعاو
 ظ مر والاىام مدا يف ىلاعد لاوانرف د رارس الاولاعو بابر الابر ود مادحد

 كر دللا ندع ؤراؤكارم يلج ةىبلظملا لاّيسالام يس و ةعمتملا لاضحلاب

 | وا اطيادتع هاور و يصاشلا نبا درع نب فلا ديبع نع ناش محرانلا نه قفس الا

 بهرب ئيحو بغرب نيتت سفن هالو ند هدب نم فطلب هان وو هلم هئنس يا
 ىنغملا لع سلطلا ةكلملا نال سنهشن ئيحو ىيتشب نيج ذ فاني نيحو دري نيحيا
 هنضزك نس وبراوراشاىلع مرح عبر لإ نيناحالا هذه يف هسشن بل للم نه
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 هتبنج لخدا هادا ايو ربلقامحاو هيلع مزن ىا متمح هبل يف اهن هدلارشنب
 مرو وم ذود بسن وا مَن ولاه نكوهدرع 3 يااا نآس يوان يرحالايف

 ملول ناب ريل و١ ل الك يليلاد ندد ىلا ئسحاو هيلع نطع ددل كى ى١ فيعضلأ

 ةرخ اناو اين دنار> معا ريف نسيوطعا ن عيدا فيقنع هدانساو ةريرتخ ىلإ نع
 ١ رب ايهراشحالاو ناعم لا ىادنبلا يع ندنذ هلركا شم ىلكو يبات هدد رك ذ ناس

 نع وي. نا ولولا ن وكس و "ىلا انلا عنب وه 1"ةايحدل بلطت يان هيفي للاخت و ٠
 تان | ميش ف ىروصتت وح و :ليهيلب اب وج جسلا ضع ند يعن هلح ناسطدالا
 ىع امغ نبا أزق بح ض همضري ال اع هيث قدس هكناب ,ناهال دامو ءانرلا نف هريع
 ةليأ# نان امجبل اذا بايصلاو ئلوللا طخ دمك هانت شملان ىسنرلا هارلاو ىوطيرط يا نيلسرملا نيس نب عب را دمج يف ارطلا ديب اس ١ ضمن د
 ىلا ىا م اكن و ينطلا يع هرطعلا لاوس ١ طعملا و نود د دمك ود هانشم 5

 ٍ اسم نيد عبرالا نادارملاو . الزلل | هدد م لكل نيررط يلا نال ؛كأوسلاو

 ضاصنالا ب نا يل نع ع تا مخ موت ول ىبعو نيس خورد لسرلا بلا
 هاو منيو ةدكرب نم يا'رملا هداعس نه عبرا عن ؤنو بيرع ئسح يذهرتلا لاق
 للا نود ز هن درببىا اراردا ه دالواد .لمخ هني > يا ”ىلاص رحدز نيك انا

 ىف زعاص دار يع ملم ىر رباه يلا اخر نوكن ناد هقلْخو وطحو هلا َى مح نين ىلا ىبحلاص ةدوطل اجب نب ذللا مدر ارضا و هبا قا هواطلخد
 سضتجا] يحن شرت ملينا نا اهم لعاو ”لنصأد ةلاجبم ذه و رنطو ىيا# دلب
 يفركيول الندب ىلإ ج١ ينم لاري ١ع نع رعالمزد محيرات فركسش رعاك
 هداعسلا ريغ السلا نم ةعجدرامياور يف عنررا ,ئمضل ئلوملا 'رهر زوكذملا دايز ىلإ هدحؤع ل1 هيدا نع يونا داير ىلإ نب ىلا نإ هللا دعم ناوخالا باتكا

 هل ين فطعلاد بلع و بكنلا ةرئص خدي نك وح دايدأ ينم دم نيعلا د و
 ين دللي ةنعرلا يا ىرخلا د ددطم د لخلل ةدورسلد و قريت بلذلا وست 3
 جري لمالا نوطد مودم دّتد نكت ناله الا محام صرخلا د يرلع اكاىز لاو

 قزح يلا يفلايلع ناو يلصا يا نلردلا ولا ىلع او ماو دلا ىلع موضح الاد ماو دملا ىلع



, 

 . ةذهآتب ىف هند ميالرراو لصا زجل دلوطب هلاطان وابل يف ةماخالا نم راثكالا
 ىبع مئررا رب 'ىقبشلم ال منزأ ع نردض حو اكاد ف ىسشاوع رازملا !زكو اخدع ملاعلا

 مع دتساو هٌيدرتم اهيلع مقاول رطم ياخ رطم نم داو دسم و نكس اهيا رقد نم
 يف ' هرلا نكن اههض ئوبسب رؤس هود ىف جرا ىلع تلضف انف ركذ نم ناو هرم
 اذن يلع ٠١ دنصراص هراجب ضاخد هدارس قانا ذا دان ٍلعنم ماع داي هلع

 طخدع يدّدملاالظ بعص ١ نال لجر وان هدا نود ملأ ربع و تاووالا كلون

 ٠ ريزفلا ند ناشالا ىيليصي ثتامكرلا نم عدا د ركس يدع نبا جزجم لات ةسنم اع نع
 ديد ىسبل يبا ملستب ىلايد سيل لاوزلا ديعومد و منك و لوح دل وا :َندلص زبك ىا

 وي

 » أمك ىف ت > يل ززلا هب عرص رمل سريع يجد نآدرلا ةنسم هنيه ومو لوص ولا
 ايف ير ذنلا لاح فر اضدالا بوبا ىلإئع ,ىبجتأ يف ةديرخ ناو د دويبملا قباوثملا
 اه مرااط الذ يف* دنع م اوال يعل نلولازهرو نيل لاوحا ه دانسا

 علي نم تا ددكا شعل دهب عيزاو اشعلا روب ئئياز ود نعلن يا نتف دكر رنا
 ءيلطم ىنيوا لضعلا ىف ردعلا ةليذ ميرالا نل دهدرمظلا لمد اهبر انا مسكر دولا

 عرس لولا ىسح نع ديان اوس باونإ نلت م هفسبم نص أهتم نيتعكر
 ب لاو

 قيد ظفاحلا لاك للأم نإ ىنع ١ نع ىببط نييونمملاورادللا يف واشاد مزلي هر و

 يحد دجوي ليا بجينالا نصي ل عبرا ١ غونمم نسل ئلوملازهزدادج ىبحُض
 وعد قدي ب مالدا قبب الارع ثوكسسلا يأ نيثلا متت ناش فا يي جوولعالا
 ٠ هاب يا» يل هلارك ذو عيلل بداهجا نيل يا عض اويل دابرسكسماواهح انبم ١ ناسا لوا

/ 
 اجل هيا هن يف و ءسشن ىلع هد يني يذلا "قش ا ةلقو هيلع ماو دالاو رم ةزلا

 ٠ لماملاو رتل ار اولحا و يي وكشلا للخا ٍِس بل الإ ل دنزلل موزل ةراو ولاو ن يكسملا
 | ع نراكسان ناب عاش 0 ايإ

 < عينا نم باشا يا ميرا ف لشن ال عبرا م ن ممل ظانح مجرهدد ملاجلا .

 ناهد ممحهعد ىل لغو” وأ هزي حنف "هنن ناحل هلبع لمعي هلو ندلس
 ٠ سوانا لاب جنأب جاى مبردلا ودل صنف دحا و نم تانشالا لبقي لف علي
 وش ما ئرع د مهلسمالا رجع اناكاوس رع يف هد عسي لام ننم هبصعو ا ملف د١
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 نع نص هع وانك وك وزن دااضرع ايودص يو ةيانكوا نيع صرف به داوي يفند

 1 م هينا يل زنا يان نا عيز١ ا نئسح دانسااب باطلا نإ نينجا ننغدع التسنرم لايت
 ظ بلا م رخو ىنركلا ياو كافل ه1 بانكلا دا نمحرلا ىشسرع يبا ىشسرشللا تنك دزك
 1 انيطعانإوه و بوكا اهيشركذ قلاانر وسلا يارد لاو ةروسلا رجا ىلا ل وسهرلا نس ايا
 لج اع لرش لخ ضصلا نرحرا اونا يله راسا مف طرح دملا سب انسلا نكاد

 ١ هنلا لع ئح عبرا لو قهاجا لماما يفإنع يف” دعم |يزملاو نابحب ممملاوبإ و بط
 1 لك واب 1 داهيرتم ىلع موأ دو ياحمد ايرث م2: ديالو ةنججلا مرج دجال نا ٠

 اهدلخ نحوي هلا كوكي ال ابرنا لعا نأبرلا جد مسسلا لام يف هيد قعرتن مينيلا لاد

 ىلل والا ئّيباسلاعب دار الاوأ درا عسا نا ياهي دلاول ىاعلاو مالا لاع
 در مجم مك اهلا لوو و فيعض هدامساو ري رع ىلإ نع بع بشت كرانلاب مشطج حوا

 اباد ها يح نيبال هي رت الرشبلا مول يبا مالا ئضمل عبر اههلع
 ىزئاو ندا ناب نصدر بيدرملا'دح ىلعامي زد اسوم لضد هلا نام راوتسا هيو ثأادد
 ناقش لا :'لطملا لملولا 3 عيبا م لضحأ وف ميلا مااظ ا ربكادقلا وللا الا دل اال و هيل

 ثيارحوم و ب دنت نب ريس نع هن ناّرلاب ءنس اضذا ص وصخ لاحوا نّسو يف روئاكانأ
 يا لداعلا ماهالا جاي +هلا باح اوع دال ىدن هداوجبس ىلوعد عبرا اه 5

 ارءدي ىذرط نصف لجرلارك'ذح ناسم الا ىبعي رعرفاد لحق ر رمل ىذا

 يلع مالا وع دورها يعم رهيظلا زف و هاب يف يلا بلا رغم ئيدللا يف هذال
 أعدح 21طعناو ةملصا ىااهيدلا ول وع دب درت 6 ناسملا يار و هما

 ىس ال د دهلارك خو :مارحا ضد ٠ واع> با ىعيست بل >رود الك ذوخوا مزعملاب ٠
 ال صائما ريدر ىا ةودر ١ لح فيد دانساب مقسايلا د :لئاوارع حديازلا

 95 قانس د ا,عدحاو ا مي دلاول قاع ىلا د ةبوثمو ى دره لا مللار ظن

 لاودا دنس ناب كب ل ابر ذهل اب سذكد داهرتس ع مز الم ىا جنن دعذ ىطغا
 صا ةروزملا ةعيرولاا مدد ىلاذه هددارب هتيم اف وكركتاو عر دج ياداصلا ٠

 م> ىتبهلا نيب يعط دناسساب ىلحابملا ةهاما ين نش دع بطريابكا ٠
 دب دْتلأم نوزخلا لبنا ثول ارا> ملح مك ذهن يف هدد يرفع ةهندا



 او هسننم بيرل الاتي د سد اىوههد رعلس يلم نلخا لكي ذلا يا
 يح يف الباملا مكاىلا يئارياجلا مام الاد ايزل لع صم وهو ئسملا ف ملي ذل ازا

 ى.> ريرل" يل نع ب ناصع الا ف منرك د ملف مضغ هج و 5 طابا ىلا لداعلا نيكلا نع
 مالو رلاعا بان مطمن ل يتولادجن حروجا يلايلع قرح ةجدرا ظانفح يح د
 بالا رمد ودا اخذ أهز هلم هن وك لاحترام ناسا ىيا ردا اس يق اهدارد تامه
 ناهي هرِع,ىلع و اىلع لع ناشاو يا هد لبغاه ليت مل يرحااىلع لع نمد نيلاسمل نع

 | هل يرجاسرج أد ”ئدصب ىدصدنم 3 هدجن مب لملا ناود عزب با ون هيلع يرجيد
 ١ نيبلاءاب رم رجا ل يرجيف توك ةيراج ”ىدصب ئد ناسشاو يا تدجوام 0
 ١ هلوعداوز ٌقئاوااركذ لسساع رد ىااكا صال داك ناسا ىازجر دامي ىدضنملا ظ

 ١ ةعدرا ندد هلود نيد نعر ادد لو ىبجالا ام >نم لوبد عررسا هواع دو ةرشلا و:حرلاب
 مح نمعالا ىف تنجم ْثدلُذ نعالأ ,ليع عطقنا مدا ىلا ثأم ١ذاراما شد دخلا ل 5 5

 ف هرْع ثيدح نه ردد 1 هنكأ ئردضو دانس للطاسلا ةهاماإا 5 بط

 ينبالا عإو را نيثرم ريلاع باو ىليل هدلا فعاضي يا نئدرد ىهر وجان نوي مجدرا
 ناثكاوشا نم اس١ نم د رج زحات و هلمك بلاد نمل ل يس لد و هملع هدا ليص

 هردجت اخ مل غو اهكل مرهم هردع لد الحر د يراصنلا نم ”ييدبنلا ةذرملا عب
 هني نرش هب دح كلم دبعد دّمعب اجو نش مدا ترلااهنع لارا يا يسعاذ
 يف عدبالد رم 6 زد داس و ينادمدنا نحو د١ هنلا دبع |ضيا هداذرخأ نيب د
 "عاط ناؤلتخم ن هلع يَِمْخااَف هدال نيترم لباعلا .ىلعرج وي دحاوارغ نوك

 دينيا الري ىقنلا عادل حد ةرم |رمزم نك يلع رجوبد ثولخلا ةعاط وهلا ظ
 ١ ةجرا ل ئحهداساو للفعابلا رماها يبا نع بلع خباسلابا وج خرح هلملو ظ

 ١ ةقفبلاواضطما يدع ياةذدصنانخا ةنفلاؤرحدم يؤ ياةنيلزتكزم ١ ٠
 | ةلصد يوكتسا جلع اهزعع | ذاد انّيعاّسا مرع يا ةسيصملان اًيك د ام امك يف ظ ا

 ١

 5 ب -

 / الذ يصعلا نع لوح ال الوش 3 نان هلا ل دد براق الايلاناسحالا ترن

 ١  داسسار نيسوملارس ا ىلع نع طخ هقش ود و هرادداب ياددل ابالا ةعاطلا ع هوه ظ

 1١ مههزنضلا ىفب نائادّنم نمالع ادّبم انحلا عم لمح نوعا فيعنم ٍ

 اشاخ 



 انرجر ن ينراىولكول ةابن اع اص دع 2 لح "لتس ةعاجىا هما هلهر انوعبر , غم ىهاحلا نب درمع ن١ نعد خاصرخ يف دهرلاد اهبلع رأت الاد اذرح اىيلك نيدبر لا ئبج ماو دنخلا ل يح بسب ينام لاكن دلا ملخ دا هلا با ثلا نه ايإعانل ىواوب ىل لولا طنخ مل وا مياس دوغ وه ىي دقت د هل ل وعهد بيقشلاب أدت و اجر |زم ءلصخجب ناسا يادبع ينباع ديني د اهؤويعو|رزمإب ميتشمت اناع رحال ناش طحنا دارملا وزرعملا قنا نوكض وزب زنعلا و ل الارجح :لرجلاو يبات رح
 نب ررحا ننهدلا دبع هداذ لع ل10 رج ىف ةسبش ليلتخا ه مل ةرئنل اب وظ مدركي و اىلركا يزن ذ هلرزغ د ىلا يفاطنمدلا ءردح والا هيلع ماب لص فاىّييماعدلا يف

 .. معضل نلوم زمر هدلا دمع د يس ننإإ نع يدش فى 'زملا ليلنخلا نب ييهاربا
 يعبر الا فرص هنارتل ىف واول راج عيرالا نابهيتبا نم ةوجإك نم أراد ن ويجدر ١ له
 قب يرهزلا نع ليسارب فد ىتداشلا هيلعأ6 ةعبر هلاد هدجلا نم باج لك نم اراد
 "هر انجن ]مشن 'ىسلج و هزل هرمسلا ايبا حرا 5 ميم دنسبم الدره باموش نبا

 ماودرالل سايّملا هروك مم ثار ور وه نع ل دعو تالا يانا درادأ بوم ىبع ديل
 ىلع ئغ و ثهرح مارح ب ددوا زج وح اهيبلع بير ناذ ناد وجادرع هلوول

 اورارحأاو مز ونص قوس او مح لص نا يهني بصتللاب لد اخر ١ أننا روكذللا نع

 حرا اظ ير وحد اااه ىندا نع بح ديكتدلريركتلا و تح طفرشملا ند
 .نه دا اهي نان هرم ىلاسدا ف نم اكترب. يبو لخلا نيلنسد !عببجؤم نعد للا يف نع
 'ىلا ار كر طددلا دبع ني اريررحج نع بلع نادت ندم اكاد ماد اطلس و هدر ٌدداهنت

 ىلا هىبللا ٌاَزص نم ةىئزلا نالا وخد اورخرا زو ميوص وحو هيلا دبع > وتس
 بتي يبان هنا رفا ودعا يم مف ابرشما ل١ب دنمد يللا نمش امي.
 مذا مع م.ولا فب عز لاو دبا داب ب هاتيرتل د ايراشارما يرو نمل ةككح ةدش يا لئلا عاق“ نيد ,افذج ياتك نم بجيدر وطفل نمو راحو ءايسا
 ادرج نبذ هل ةمدادلا لع نم زادلا يابزالا يفع انزرصيا قبو عنخ رك
 انة يلانوادي مد ١ةرزفشسسي ملد وب ويد مخ ميهع نويل هاه يل
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 ا هع .. بسس د. دسم سال هنع

 رشالا دا هلا 01

 يع ةد ايز مل'درب
 مه يجاولا
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 نشب مخ ر [علسا نع عاملا يلع ةئائءلار ص الاو ةيصعد ه لهدم ذاب يولع لاح
 10 > ربرد ىلع لون هدا لوسهد تووس ىلاَد يش اىلانبب درت نبا هدللا لمع نع بح
 يح يف ددر الا سيف امه درا نل زن ع يل ىوببسلا ٌةازئلا دي درا ه دمج دانساو

 برو دل عزب ةقوقتسكم نويرلاب ديلا م رسولا لب عريتل بله بولو
 ولع قالا رش خلا نش بع هنيدو هن ليا حال نوُأِش ه ىيسلا لس يف ماك رد هنالو

 طتطتسمااام رسول د نجي دصللا ترباىسا|ب لجعا يل ةروللا كب ءدض) لو يرمبما
 نع لاما لضح ىننم ال ىنن أولا يف لاما يمس يك لد اطعالا لع ٌةَرداَق تهداف يفا
 نع بم عملا نع زأجم ىلا يلاقولا دانس اذ ءلضف ؟طنم ؛كي مدي يح فلا

 ريدزلا لع حديد الا ىلسيفل ىمبلددلا ل ويسري لك كدا ندا لإ تن يس
 داعب نلف كج نيل وكلا ينااوضرا هفدركرذ هنم 'عضرا ن ٠حانبحرلع نوذ

 أضان نا ايبرلا بيس و/متليزمو ايعع هلد و بحاول ل ديب ةاودا جد مث دضه

 لاش انش نوني نيدذدصلا نم أساننادرلا ل وسنز اياولوخ يما تارعالا يا

 ارب رخ نع ند م مخ دو يلم ا انيلط ناواولات مذ دسهاوضرا

 هب ادع حيا رنلا "لاو ضصردلا يلا ملص ةٌىخملبْسا ئهاياكر ازا مف رادنلا درع
 اليل يسد نب ني رثمنا١ نع ىلع اليخ داركت كرا ذارج نم هيلع ههرحاه طاق ىلع
 يا عفرلا يا هاذ هريس يا ثكرازا مذزا نيبعل ئلوملا زمر هريع وا كام هيلا

 _ يي داقجا نم ةشتح ةدحوب يورو تاروذ اننا نع هلؤزنا يلو يد نواب
 هرآز١ لجرل' لابسا مرح لبس يذلاك هيددربكلا نع هر وبل ى سلا ّتفدوا زرإ

ميك بض مغ ناّملع ىف دعم نب ليلا ررمون يا نيروكلا نع هوتخ د
 | نصت لإ رع 

 ان ايسلا اوابنااهي) عذرا له نوصل زمد اييعنع تمتنع نراحلا لس نب
 يا رىئرسلا مند ىلطا ىأ ملل لامسا د د يصلاو لولا : ١ يعد ءاىسايلا

 ديل ولا خي رلاخ نع ب لارنملا قي ةحاركتر اعلم هيد ؟كيلع عس وي نا
 مل يسحوحو هركزذ يبكس يف ئبنعلا بدا لوسر يفا تيكش لح ةريلا نبا
 َق ٌمىيشولا نع احرك يلا نيزيسمملا نع ىتنسلا ١ وعشر١ اج ئل ىلا اذولخ معضم

 | ناخذ ال١ هو ؟اكدال ىلا ارتخ داو رد قيد دحا نام نا د ىف اغا
 1 2 . 7 - - وفش يات ما د



 ظ ١ رز لالا. رنيمهت سلب ولأ دلع بري اماذحو ىلا ةسسيع ند درسا يملا رس
 ٠ || : و ا جبس نع ضدبجاوال لوف تعدي ص

 )ا ظ | مالو, اذ ديانا ريتا د مهي هلا 1 ره نزلا يأ بصخشاب وكاد خرا مكارا

 ا يم راك ذل سبلت عونا و هادوللا يذلا سنجد يل 0

 ا دابعأ يرسج 00 يا ناوادا ةقرعحن نا ند حارس ال

 ميلا دامبع اب تيدح م اياب سن مل برئخوا بجد يخوي ذو دا

 ظ 00 ويح ن اودجلا نب ني ن نع داو دوس باد صاقشحا ين مهاد

 || /ناوحا واقرا لح ضلولا ىو دري ميوورلا دبع: وب اهب ءيهفا مؤعصو
 0 .نميل طعام نبوتساو حعفلا و لوفلاب لا وتسح اذ بدلا ف
 ١ 7 7 8 يبرد ا يه اءاهلع عوتيع ١ د لارعدلا نه هايرشس
 زاهد أهو .ننوبإ 2 تعب مج احح < ئل وللا ره مرا ىيعلا ند
 مدا نه ميس يف اره ىا كرس :يكت ولاه ب وع عدل نم داوعلا نم ىنسلايرلا يف رح ل ىا ماع
 ا رماد عونمم كر طخ اهياذ 4 اكلمك: اخ يجمع ف
 0 " يشر مجوب مدادبع تم يلا رداد انشملا نع كنك دو دب دزني دقو ةعابشا

 تاقيالاودكا نه صن احا لامس ناو لا ةدشفاا 5 را هدانا هبودهحأا
 ظ ديا هرؤ دام ىوكر يل اوجاتتح ملاذا اهنعاو هدد اهوكرما يك لاس اهوعذنب اذ

 نأ ويس ناو ٌفراعلا يكيدادسل يس زكاهو ب دّملا لدب اهدوعدو

 يا 1 ا واتا جيجا د ويل لع اوسخ ليا

 "دب وكرم هباد برد ةحاحرول ليوعلا ادوقولا هنع ىثتلاو ثريا
 ءوا هدب 5 دلا نامي نب مند ,ندارك ذرمكاو لاقت هيلا دنع

 ١ ع ىئج عبسالا يلم نم ناو عسانا و ازعتملو اماردا اوي ناد ش

 هدزرأن يد دحاو هشدد 4 ى وحد مد مود يع ىبلاره لاق نسا ١نن ذاوب

 مريم نال نازم اذ أعولصيلا يك ويب ف نيكولا ( نباح ابشإاو عكر عي

 أهل اًشالمب ىيوح اه دحب ٌملق انلا يا برذلا ردن اذوكسش ريويسلا هلومب أريد
 2 علت نو مه ال اىغ د ءاجاوع د برعملا دجد 0 دفان يتلا يلع



 -ج
 5 همهم

 ٠ داورصانريل اب ند ماهسلاباوبدر لح نئسحوعو يس والا ٌملسهيلا لادلارسكو : ىلا 1
 ١ وهرد ناو لاتملل اصب اماجوتخد املا آيكراو ددعلا ل لم اًكرلا ىلع

 ناو 1 ا باح بمب
 5 < هايس راو هيمن موو جل يعمل
 هوا مند داهيبلا اتجاه ايليت دأهبير دامي 1 ا وا

 2و ةروكذلل لاصضحلا نيئاذأ رشدلا ناسح ادسهتا هيِلهلَح محا رس يل مارد
 كثااتلامو داهجلا نيلوالاب دصقاؤا عرشل اشم ىف ؟ هريدلا روع الا ف يل 3
 لوزا مالارركب لعام دعب رذعالب مامهسلاب يثرلا ا رن نو ةرملا ني سح

 ا مغ نس يا هلع ىذلارذكدتفد ل ابءايا لع دعد يا باويصلا يلع

 نوم ملزتد مدل ني دنع عخدلا ةيلح ١ صح لقا نم نال ةيذرعد دج شرلااكو
 ةرخلا اها ل نزح وحد ىنديجلا رهاع بدمع نع ىياشلاو د نجدلاب
 راما !ر دب يل ىبرريلا لاذلا:ن وكس اجلا خب ىلا مح نم اف

 هقئابلار رح وعد اضرعو الولم ءلئ اولا لوط ام انعحدارل داهيب يثري ىا فذح ىلا

 لوس وب يف ههرح نباو يزجر مموذد دودج هركش

 اًيمحرا ةلودع ,الرهنال هيد اكع ل ١و تاىث هلاجو. دداىبملا نش

 006 اولا نواصي يناةريسلا ضاوبدا يال سكك نوكمض وامتنان
 نركب 0 بدئللرم لاو لذاح عر خان هن هد هيد. دوكتم

 يم١ يلئام ل يؤلف انبل اب ثدرا (ط قيوض هدانساو ةئساع ( نعدطرا 7

 ا ود نش ؟ ودام ىلع يملا فشسكاب د١ ويلا روم 2

 مصاول ينللاو ىسبلاب انضود مطعم يا حت 0 ا

 | متع لإ يم 6 ل00 قب رولا اقباسا؛ ا
 أحب بس ىضحب امد مؤ د ومس نيرا ءّيداءيلع ضرخن يتب 0
 5 اولا نكس د مولا رود 5 واولا ج 0 تا و

 نعل مون 9 ٠ دانا ادهم ريع

 عوز ةبببج نع تولع مح ةرلاسام 0 5 ارسع م

 1م



 نارااشالا,ئ هزم مرن يلا رلاحولا نم وملا ةزيقفا رسب ةر زا ميعحوح داي
 للملا زا و د يذلا مدولطلا يع هذه ناذ ميداس ئاسناىلارارالا نوكي
 رحل شداسلا عمج ىلا لاحر ارؤأ ةدع قار انلا يت 15: عدس |ىدرد 14
 امزملاو باطقلل ضرع نإ هد رجلا ديدس نإ و ٌةريره ىبإ نع نرمي ةىدسويملاب
 ينج راف صتسابابيدلا ف دهز ١ ل يدي ديداساب 'رككأم نب ىشا نع يد دعما
 مع اطنم بح يلا مال هنلا 1(مكي بكعلاب اع ضارعالا واوا عيمجر محار
 00 يق ؛كرشم نا بكي هلك برلا ثيم بلملا ن الايد دلا متم جف مويتكال ءيعاطد

 اينيدلا بحالع تلبج يعط ةلرع اننا كمت هزي سانا دزعأ| عد دهزاو ريع
 ليعا ل 1 مكن ئب نه هلم هب يبي ىف اناس عنان نمو
 لوسرد يجر لاو لاذ يدعاسلا روب زيوس نع به ك بط هايزد' ده ة حدر اشي دحلا
 يذهرملاك ىو نا نحو هركدد نس انداو هنلا ىيبحا هيلع ذالمع ىلع قيلدهللا
 جنم اولخ نيدلا تدلل ةسس كا خو اراب ىحرباور يفالز هناربجو ءلعا ماعلا ارز سارا يل ةروقأ عم س اناا دعز ١ قوبل نعضدرلاخأ جيت

 نو ءيلعد د دّمم نك نيد ر احلا ضع لا زك ذ نند مكيند واىلحلاوأيينبدلا نم
 هيذومدلا دبعنب رباج نع دع (در دا لا نع لحق بوعرد عونم عٌموهيدد وهزم
 ارزلا واذي لا يف مولع دّْساو عمسرلاو ي'أيش الا ف سس انلا دهزا دو دشس ىعض
 دامي هل زك ذو الذ ذوو رمحاصم راراوج راؤرغن امم واب عييم ن وبرك الا
 د مريس احا نع لج !؟ ايندالا وت ىف نئلد
 ىلا دمع 8 الا يفد ىلب او هيدا وودج ذو بها ىلإ م ماهصللا
 هعدع و ليدل هاو وعددا در دا ىلإ نع مرات يف - نا عراب ىفالا هس رخ
 هلوزرو ةدومؤئيدرتفلا سس وذ نم أ دا يأ دعحز مرتك يا ع املا رع زا 5
 ايندللا ةارحلاندز يضحا ةكرش د لليعالا دانا هلبلا و تنحدر ةددحو  ىصلا
 اسرللا جعاري مفنياهد ةرخالا زبا ىلا نيام ىلخ ىهنيرام لدا دايلي نام ع

 * |قييلا ئه سس ويح و هيد هلي نادب ال ثوللا ناب ملل يف ىلا يف كسنفن دغش تامل ىلإ ويقع منيع بضد ثوملا ملل هامأيا نم ادع دجن ماو اهرامو



 | رهزا 3 نامل د دعزلا نع عررتجال انددلا لملم انا لضحادل ومن دانا و حابصلاول املا لش
 رك يغ ناك دتض ان دلا نع سسمل انما هتك هزيدع نب نايس لا دف عال اك
 روح سابع نيإ لاو ةبرس ةرتنع عش و تاجدز عبرا لو ةباىيعلا دز! وجو ددلا

 ٠ ةارلايلا مامحا فا لود عارجلا بجي مورلا جس دينجلا ناك دا شامحرتكا ةمالا هزه
 نمانلا نوجا نيم هنلل ل سرب ليد لاخ هل سرب اك يملا نع به ماىللا يلا حانحااك
 سائلا بحا هثراخنب دير نيااففخ ,نوا يطب ههاسا لو فيعنض هدانسا و هركادد

 العاور مهلا ربا نم هرب يلع ملمضتعت م زمتسي ل ديللا انك ١ ىلاوح م

 ماا ولا خرولا ب عابس باطخ نبا نب هدللا دبع نع بع تقتل سببا

 .اندلذ عمملاو لضلاريركت و ةرعلا لب لقد د يستمد اضع الا باى ١ يار ا يف
 ١ وع هارومالا لع واع ولار اًنياو مسج ولا و درد ةدزس ينل نا ل (رصتس ١هركباه لاح
 ١ دددلا |نيد'اعرسكت لاغاد يف اكن ملل امج ول ارث وماهر اانا كيخ عم ب نقايمزخ
 8 اذا ةداصملار ظننا 5 دم اجلا ممض اوه ىلا دحاسملا ىلا ملا اهل اهلتساينا

 رتتدييبملاب ىلجي اب اوه هلق ىلقحو ىزحارظتني ىلج ا درؤنم وا ةعامج
 يسال ىفعي ايالنحلا سج اهر يضحك ملك خلود و هركك'لفتشمو تيب وا
 رادصه هل سغ هلودو بولا اس ونهايثن عطا سال ظبي ذلا ناش
 ىسولاريد ١ لي نغ بهج عمومتلا يرنم صد هريأغملا دارملاو لرجال ركود
 ؛ضولاو نط ابناريزعي نايرالا نا دارملاوا هونرج يعج ايزل طش ونخؤاءابسا

 ا ةمكونج هردحو ازدللا اريد اول ديخاو نئدضد ٌراسعالا' دو. حاظلا ٍ

 ظ 0 انجل موك هله ناع ذالا عفامب قطنل با زد وا نازيملا ست وا
 يزن مددا يظعم ياريبكا د مد قيليدلايع ياس هدكيزشن يا

 'ه نأ يسلا هلبتربكأ ددلا

 ١ ايوا زوا روس دارؤدثا ذا نب ةدلصلا د اوسج اىوايطر دول نضرالاو علا
 لازيال ءحاص نا ىنعب ابيض بياوملا دةعاطلا ىلع ىضنلا ىبحيواربملا د فرصتملا نابي يلع لرد دو حم ناهرب ةقدسدلاو رياود فو ةاكرلا و ةقلابم رو

 رك رج مد ز اجيال حل يع لزمملا ظنحلا يا ناّرعلاو ىجلاز وج مضت
 ارم انل أ لك مد ليعتربل نا لطاوملا ككلت ف ؛(اعوا هج لع يانتداوملا كلت يف
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 باذدلا نها منك هاضر قاولدبد هبر نم هرسفن عياش هبل طم نارها سر كبي اودفن 1
 بازولا ئم هدا وتحواامآيس يان وم وفق ناطيشلا نه سفن عينذا

 يي يريد ابكر ذيسعول ثراحلا ترحل ولاه ىنإ نع بحطأد مخ
 ارب وتراذا ذك ١ىا ارش واو خيسولا نم يسب ومد مادا ويف يف انظننو اوكاتسنا 1

 لم الس افرع يل نم ىلع و عشنا بزمام نود يلع بيد ءاضي مروا لب ردد 0 وتدابعر سانام سوال
 يا رص ناو مس ئسح هدانساو وللا قارخا ةح وبسم ار وره يذم ئ

 ناك ولو هريفج رسما كارا ة دف ناذ د اوبس د١ >وعد رادجك ار ةيس يف اول
 عيارلا نع يح ك ع عو رملا ف ةرينبم طورم راسل و رو رعه ىب هوخوا يوس

 نسما ميهجددانساو ينال دبوم نب هدحولا نوكممو لول ائونه ةربس نبا
 مهاعءو لعن هادا نال السان ودب هدادتبا ىدرح مياور يك لصحا فورحلا

 سى بيجولا ند برود ثدح ارو عررسلا دعب زداهدارم و ءلل ولا ضن د ذ صرف

 اشلا مورا وديا قي ١ نيب أك فيونع ني رج ومو مدلا دبع رناج نع

 ؛؟ يعمم يلا كابتس منا نم ىرجس ١ وامه داسساو تشن هون هرم يصاذوه وسوم ميلاد يتلا قنبرعي نب قزم هلام ف حالو ةولصد عملا ماو د يفانيب ازيا كمذل نأذ نامحالار دئن هين هنيبمسال لهلح لام نم تادصلا لاذ الجخ ئررد ئادرح ىلع ىئرثم دتحب نوع ناب الالحاميلا وقس نا مئاومابيصاب ٠
 ؛5 دمدوا اي ثيمحاكاري ناز ذحاو؟كترطسع اص نم ىيليلج نيلجر نف
 لاجل نيلجرلارك زد كود نود عمج ع رصبخ دج بااعياه عفت نادت أو اكرما ثيمح
 يعاب ةسارنإ ىبإ نع دعك ةعاجلا رضع بلا لفح نع يكتسي ناضالاو عيل
 ناد بجي امز الاتبان ,نامحو أيا خيح ملا نها يسا١  قيقض انساب

 يطع مارا منيب مضاك كب وط عزب ىلا لذي نالبق مقا هخا مب يضدنل
 يوبسا ئجولجو بنا بج نعتسم نإ "نع" هيدا هي ةيلتام طوله نملك

 مللوورللا ئه مٌمسْسأنا .ىلا جناب اول انا داصا هال اً اًد امه ينام ا قد ددلا نب
 هسدار يلا سارا انزل أحلا يح هدلانن ابتبسا نم ئمو 9سم لاق دما
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 يوعامو ناملا طبل هد 10 ارا ع واما وانما
 1! ٠ طحنا ىلا ةراّسا سارلا اع ىراب ىطغعد هرعد بلتلانن تيلا .ىمحام د يا
 0 ا ال 00 هرابع سارلا

 | لببلا يولع دطعو نيبحرلا» يدي د راو بلقلا نم ضال :درس يد درت
 1 1100 د د حاملا نم اللي نام درجه هارخلا نع .ظفحيلأ ةراشما

 2| اندلاع ذا حاكزن ايؤعس زاوعلا فا ةرخالا دارا نمو هدارثل ذ نس ىاهلبلا ثوم

 | [يقسادتح وذو يرحالاتيظعا مووح كيا يذائرط اي ظ
 ةظهارلا ما اوهيثلا ين راد يلا ءنم ريكس ل لعطلا كة شر وا ياابتحلا يحمنلا ظ ظ

 ظ 1 نزلا يبل هود نما يقسحا ارح ىرطجلا5 د اذا رد يلا لص وملا ظ
 5 ثلج ١ شا رباه دحض ةعوبدم ةسنفربطد -اشلاونهراكلا رك د ْ

 7 10 يب ايوب د ياام اودادرضو ب ٠ ظ
 نازل ادرك ذئسا ىيعذلا هرواو 01 وكام ودلا دبع دومه نبإ نع به ش

 ايف دالة نيسناو اري ة”ومزلاو تن ايد موش ف هدريصسا يا ظ
 ظ 00 00 ْ

 ١ 7 ار اود لسا ان ئه ليدلا ١ نير يب ا
 َ ءطعح دجلا نأ كلان أيش ا 97 0

 2 ١ يل عداعلااودش ص هدلا دبع ٍدوعسم نب كا ني
 صح بارصلا بَ ارصا يتل' داسمر هلا رس !يلطا يا: يبل مصاودتسرتا لاه يس لا ا

 روذحلاةابرمىحلا سراهور ومالا برج نه ازمدلا ناس يف د هاش دطس لا م

 ظ ديلا اوم دنت دلوأ يب د 25 نيل 9 ةرمادنلا نع لقع يم أشيدلار وما فو
 0 ”و زد نيم دان اميلعا يقض ينارلا نمهيلاوك دسرأو هونلج ظ ا

 0 مكانك انلا و هاوعا ارصع نم د هانا معاطا نم ديحس روظ د ديري دو لقاعلا ظ
 "لورا شسس فش هرثع درعا ىعملاب لك اعلاب ح :رحو "ل |تغا نمري اردو اذ بنطلا
 30 دانساب ةريره با ئعد وممل اما مام هلا نسا نيب :أه هاور ب نك طخ هيارب لم
 ١ ةرصو دادس ليلي المل نس 0 ف نط ىاالا كرما هاو

- 

 يحسم مسسسس



 رعب ما نع سمانا نع لف ) نتجلا نه نيعةباصااميبي١ ةرطبملا اه ناويه دا
 اشرلا) ب ذود رك ةدهس |يتجوب ةيراجاه دنع دجوداموع نخداا هببسو

 ١ أى يلو ءيسحلا ضدارهالانه اوفس معو
 ,َيلخ هررك ن١ لن ناهيبلع ولا نا سند يلاشنددلا دمخ يذلا هي واةارمس
 الخلا و هل ىلا روس قين دحأ ددلا وه ذود دن ىلا هيضندب يقيل عده اعد
 نابل الاو أعرمع نع كك انشملا قالا قير ونا كلش نا نايب ه د يمعمو

 عا ارح دع د ىلا ءافس لذ نازل نمو خل لدم فاش

 امو نالمع ىسد يل هسبس ن وبلا ف نعمل جحا يئدلا اجر نع هباوصلا جن يف
 اهياوب "راد بوكرمل اسوي داو اهونص ود يالا نعتسس ا ييفوبا ضنا نع
 ل أهربلار محاد زمخأ صحو داشنر هزل ره هلا واب داّرلا يباع لمن يااشتا

 ب لا ١ ودع سانسم ار درول اكريلك ورك ذ نموها نا جلاب ناذأ سرت حارخاا
 بهات يا نول رجس ا روض ه دانساو يعاب هاما ئع جير انف ركاسع
 هكا ىلع رند كب هل وزد قيد يل توما ل وشاك ملاطلل نع نع حارخلا) م مي مل إنمي اًولل

 ءلسملا طغت ور نهتم لاو را'ررع الا هل دادولسس لا هوجو نم ورىم نم كين هلذ
 ل نك صا لا يض وو هالحال

 0-52 , الزيعي نسا يند ادجلا لعاد نر و فاح: ةلموب قاطع به ى

 دنع يرويلو مدار راهب رالع ورحل ذل رز ةداعا هايس ىشنَح
 اننا نع ىزذهرملا يرعب وس اف طيش

 وعل 11100 رك رد مافؤح وس هللا ل ر يناجي يس لاق سابع
 دح لا ءاطملا مين , عاجلا ىدهي دي دن درس رهرتولا ملح نم لابأس لح

 دل يح نمو ميغ ىلا يدمر طن د ئامم د ىند ىلا يدوب ىا
 ادد يا رس وا اح هر دول هين عظم لاوس ف عط نهر يا

 انع يارهجا ييطلا لأجد ا 5 درملاب ار راو نب دلا يف انيس يلا يوسي عرط هدلإب
 يعن وعول مهطلا لالشعلا يبس 5 دراو ةييقبلا يف !ةلصولا هل هلدلا ينعم

 نك اكن عيولد لع دارزإب ؟ يلا لاق ثلا بسكوع سببستم يبول



 ؛ | ةظايللاد دئم رمال عجل هوم (وسلا ين ىلنملا عو نرد وعع يذلا متنا نع أ ببسم لعج ايلف
 ارادسالا روف لعاب يدها نيتشسأ ل ب يدلا وهو هاوع مولا ةنكمف نيرعس ناك يلا

 يل مراهم ل نول رز ناذ ماهل يللا مال داجرم نم دل
 7 7 قراني نا» ارد 102 ي١باذ عزب ناش اذازواسماراجناخ لا اكردااراج
 راوّسا دو مزالملا نب دصلاو مداخلد دلملخلا م اعلاراج معو هدر ادهراج

 ١ اوزيصساو ورواو يمص لاو ةريرنخ نإ نع ح اليس رك هل دجو ام هيَ رام بطب
 ظ نعود مشرد نناعلا د نم ناويجلاو ادام ولا بصل هذا يع ىلا نيدلا ئم مدلاب

 : د ظنلا قدا ديع لبر ظانلا لعنس ةل هر دونا [ضّسب يا نح نيشلا اذ كمرو١
 ! اوزرعتسا 0 وعم هوا و 2 يش لاو ةشساع نع د2 هميم رظنلان وك دلع

 اثدرجالا ثلا 1 ِ ١هزبلا وفد كذ ناد مي ىدب راولا ل صلاو ملا ىمه للاب

 | ياما دلع اىلل نب ل و هلاد دحا /لظيي دا يال لخ وا سس نائم ادحا غن اوت نإ
 جاتا ليد نكت نسل نلا ولا هار 'ىل اند درع تيماضلا نب ةدامع نع كم لونا
 ردا ناعاب انتل هاند (ًميكاب ص مف دو حيف بلج نم كعراوح جانبا لعا ويصتسا
 َ اًمكذ : املا ل د دساح نم از ذحو هاوس اع بقنا هن ايصر

 رساهملا نع عملا | ويكاد دوس :ىعد يذ وك نان امورنا هللاباوئيعساو

 ظ ليصخلارجب اى هادال ءىنلاب ت رول ادرف الانا ريدان ال ومزد (ملع و درلع اع اسس

 | لوما باك لوداردلا بجو دامت سه نحط دع نع ليينمح دسم ردا الو
 احر نيالا لع نع هوبا ين ىف ىلخلا سابع نع طخ ب الينا نب عع بولا
 ١ رعد الحا در اوييعتسا ءجوالا وح و بيض قارعلاو عوصوب يزول نبادركش
 طسو مولا“ واّملاب د هيلع وهن مناخ ر اهيا » ايم ىعر يسال ةيزتلاب
 يزور ىنلا مول نم |.لفح تدحلا اذأ ىضنلا نا ميد ريقفاا يت لبنا ناي لع راها

 ميك و اص نع مىمز ميك رج نبا لاق ىد اع نبا نع بح بلح ك هرمهسلا
 نولبد د موس و ةرمّس و هرارالا لع يا'قزرل الع | يبصلس نوص |! نولاددصلا اب روصو هاش و هرارالا لع قاقزرلا العا بصتسا نوص

 2 رد مدادض ا هللا محزن يدب يحل *هد راغب مسن رق ل يللا دمع ب تخل لالا
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 #17 ب هاد

 يأ 5 ا ىلتل انك ف يف هللا ؛أسنلا ياوصبسا ه دلع لاسلا ا.ه مردود ولم يبايع فرم وع نإ هع نب هناادب*
 م تدار ف'اىف اش تر اذا نعادحا ناد ىباهلا مجولا ىلع هرمئاورخا يزن اه راش الو ىمابذلا ىف :سيلع ةىسسورللا م دوب وبلإ ىف نتترصد يلعا يحس ١
 6 درخا اهبع مب نب رسام يا يْنمر تئرساو ارثيآ ةداع ”جاحر نو
 نفس اى ىنح دانساب ةرن رغد! نع دع اوي هلافغا هذقل 3 يهنأ مويلاداعو هليل انسع ٠ , يدع نب جز دمع يري او «ديب دجاد >وجول دول نيازخ هاوس نع دلو لطخرمواسا لاا انبعتس١ ١ ةكاه نجما نع دع نايا ا نع قع اه دساىلا نب ءملع ريش 1 ذاهزم لاجرلا ريل عماسسا ىلا
 نع يفت لو هاسس الا تان ان لا رونلتلاب فاول اك يسم درع هنه ننظأد وا هليل سنع يل لاوسا | رعو ئيسلا ب ىو ىث نيس ول 5 ىبن املا نبع

 ندا اانا ول د كدب يملا ممل دسك ع حامي اروعتس نركلا ىلعملا نال لملم خلع لوع قا رند نفتسا 2. ص فاصلا اضخاخل اق 6 دانس ١ ىسابعنبا
 ىتممار ونبب هردص هدنا حرس جد م لكلا و صا لضنا لع نوملطي انا يل مد هلخع

 ب لا فركب ا ينج اهم وه ركتس١ يب كايا ابد اوهرفتسا (ل> ئسح هدانسا يو وبلا لاَ ةلاوملا و هدحولا وسكت دبعم نب هاد نع دجا'نكو ع

 يتلا 'ناذ يلا ارضنا لع رت اب اطم ايف اذ هنييعل :نييعسملا نمل ةريبسما ءنسمجلا
 . ظاصصلا طن رن ركذاعد وص وب سا( ذانةنجخلا ىلا طارصلا ىلع هدرغ داههبكري ظ

 مج يدزلل عساناخا نيتسوت ةريرهن نا نع ره معرس و طاش و ةفحي
 ماركا بل اط زمايسس الا بناط نأ قا هلا لد تانسيملا ينكر باد وم املا

 يدر ةرميشالا3 ءى انتم نا ءركتن لطي البد و ةهاركلا كتم يلعن امش ناذ
 لان موو ناب ىنانشا ككَملَخ سيل و نورك نع قلص ىبك لصا اذه د
 'منعاط حجب حا عم نايتس نأع زد رمال لا ب نبي ود هلدتي نا ٠ ظ

 ئسح ندع ميال ني ىلا عد ؛مامّس او لعذ ذل وه وارّيع هيف ان بو
 راؤودلاب لق قرشما نط الا نوبل لوين طخ واضرب لاذ و 0 ناك د

 هس سلا ةةسح٠- 020 اا 17 ةهييججببُسسسل7لسما
 2 ند. . ا يح ع : بيس



 | ارح شاي زال تيب لد مايريد ير نارو كام يتق دايس دنا
 | ةامدشلا رعود متساند نم يسن هد ءيس دئلاراؤنالاو مدؤما
 او ع يدع بطل ودام فرساو بولعم عشا قف زم اًوسسدلا ىئاطاام

سا حط يح وانس ا دك ىبصوا اأو لاك ل اك ص افلا نبا
 | | ايلؤايمحل د م

 : 5 , مامارخا ولع ١واطرسحل هم اهلسالا ىحا يونس ١1 ويلطت ئل وا ثن اس الا ا
 ' يبا 3 وه الاوظ الع ظداج الد 7 ا ع كل ند» /ايعا“ ١ئم يا ةدوصلا

 ا |: " ركاداتحمنا ع ىون ّء لصلا نا نعابلا يش يلا ةداذسا مالصلا 06 ديد ناميالا زاك يا

 ا سجيو نيبإاوملا سي مىللا نا يلا ملوح شم هيلا نحال ولعب دال ىضولا د

 ا 5 ١ ا ىليشم مدلل ممل نال للائغدلا عيجْلع اهرح عضد 2 موطنا

 )ا | نب نايس نع ص صاعلا نب هرغ ناانع بلط بع يصما يف وه نأب نع يعد
 1 ا( تبخل ارلا للاى ص ةجام نبا دانسا ير ذنملا لاق خو لا

 1 0 داو لا وهدف ا ظ
 مال ديلا ئن الا |.يويطي هل مما الا ناش ناو جافا نا ملك عودجلا مرج 1

 ,| مَا لوم لم وحد مطصللا ارو يس ديلا راوجالاو يملا ادضاشملب 2 5 |
 1 تلاودلا يا يتوحيجال لَم وول راو ماير ىلا ئاطا اد 317 لعملا كت الولو

 !' ( 2 مهد لصلا اغارزجد لوهام فرساو ب لطم يضحا يتق دم نسم هنا لن
 '|( نئم ومالا ونمول'اىلع اهدا ناد م لس لا دعب ندبلاثتادابع عضفا داك

 : وو 0 ةدابع نع بح ليحابنا ماما ينانع نناهيالا ماك ينا
 »و -3

 « ٠١ اونالام ةئاطلاب مث اوقيسا يل كا وح اهتساامي تس ل اوت ل يع
 ظ اركذ يلع نأ تسيل ناد حب يجاركحو نب دلال
 7 داوس يا 0 عال هول هبيسات ل اوع
 ظ 0 3 مين كين ىلا و 00 ١ ند

 ا 7 00 لأ ا ناب قد نع 5 هو
 5 1 را اًدونع هل ءلحل و هس 0000

 ]7 | 0 ابا واصا واع امس يسوع
 ب



 نا ضيع دا مِساِب هند انلاو هلمدادّسا ىفودلا نه ءريخلاب ارك الكا دع دي ناارثك
 ريعغا نحس برد جرن وا با ىيسي ىع انلا ند نه ناس ىلع 9 ديال دا

 يعض هرانسا و ةررع ى!نع ىسن١ نيب لاه ةاؤرل ّق طخ هردول هدلا ىلع ىس
 : لا لاك سلال يسع ريغ طامداج تاواع تاك لارج ل ٠

 دا نايس ل وم وهوا هداابالا هويدا د لوحالورركتلاو يلا ةؤياشطلاو ٠
 ع ءزضنرك يا وددلاب الا ةوهال3 لوح لد رمكأ نلاو للا الا لاهل د هش درو
 ديس با نعامدلا يكس د دربحلا بح ذن ارلا يقروكذملا تام ابلا

 ىلاىرلا ئه ديب راع بد ١لاّوحاو ١داسرا | 4 ١ عيعوهد ىددجلا

 ,لحتتس مادام كار لازيول يدرنا نا هبزأبي.|ىهكسساد نيش اهوارعا ود يا
 اِجرلا وره لس و "هوّسملا مؤخ ى اتنلل اسم دل داود هده بكارلاب مرش وح يا

 وب رداجؤع نون 'ع محامي نانخ لات احلا رز و هريعوا'ك ونس يع يذا نس

 وع انرتكسا ط ضاخللا زب ورع نىن! نع نط يصح نيإ نار نع لع لا دبع
 ىيوشو ةحش اهيا ئع من دن لكلا هزص يل انئاخ .داابالا دن يةدل حالو

 ١ص الانام د نه هو ولا نهمجو باب يك ذا ايجو ياابأب
 دارلا الظل و اشم ايزعاهيد ةميص ال لذ ذو مججزتجل درع كلا لغ د

 لود لطصللا تىدم لاح مدلا ديع نس راجع قع دد رجلا ريكا >دىلا ازهب
 ابجاعلومإ ىان اح لائم اوكي ١ ىركض هدانساو اهاَزع 5 هوزع قى 5

 سم 200 ملا مود هللا دنع هع اوس :ىه وه ىف نانرابحالا ١

 يحبس اب مكءاخاوم ب دس هذ جرن راهحالاب عحرحد رك ا 5
 راس 0'رصجو ريحا ثر ود زاميخال ١ :ىيييعخ رابنح هللا نيب عيب لذ ددد
 نبات نع بطلا ل عدانشن تلمح ئئنلا ىلع ثرماذأ و

 أ دوو يإ اذهحع ان رد كا ىنما دع زل يدان ظ

 ابييست ةيلحاجك ف برعلا شاك ايزبلا الغ لاوبع رت تبيني ظ
 وا «زكب اضمن اب رماناينسرو يل ودرلاتمسس

 [دهلا يف هر اصتشا ارب هربا هريس أم نار ةوصلاو



 ير مايا أ. ديحد محارب اجانب يل ناذوطلا دنس اهيدحج دارا نيت رمىم
 عثرد د ناحل قاذك نون لشد رمل اقف | داو انب ةداعا مد ارك ذ ناكد

 + طخ اسرع اننا نع تاب ريدر عجز دارلاو مل نابع هيسلا ق 30 درع ”رثرل الا ن ا دل عوق ل تحايل كاك ىلا مل ىلمعد بسلا ى 38 روع ارثرمل انا

 انهندر انس لاثاجر > دارا ىلا ىلا يعل اب نيترم ارك ذا لدا واب ذد موه ىذا
 ِِ و ديد ان ذو لاننا ماعم نسملا يف ةحلامما م ايوا ليل اممم ٌمْثرل ثلا 1 رمل

 ءاطابا يس وع د سس أمع نإ نم 2 هد ىح ولا نه مايعلادنعو نعول
 1 نمرمل باهذ ىارعسا| دل هلمملا ؟ىلا دس و لمه , م دب ئيقش من اندراسلا

 رج دل |6 نديبلا نم دن وطرلا إمضأه يلا "ىببظلا هى ّذد مر ور ويساب عتريس اولا
 ةلاعولا نوكس و يملا سكب رن ورسملا نع ىلع ةنيلاع نع ىىط ىطىداشن راوهالاو

 | اكورد ندرص بج دار يملا لاا هند رشا ادن اركب ةع ذر نا
 اك ديقدلاب ئزارلا نرخ نع يلع هرار د١١ يلطاى اح دصلاب ىزرلا وزن

  يهدانحو هاطظعاو ىلا ئسحا لايعىلا ئحائمومدلالابع ىلا ناذ حاملا يلع

 3 100 نيحلا رك يلا يفد وطعم ىلا زو صف رج نع دع نيم ولالودأ ىلع نع
 ا" ئماكطعلا دول ولا يبصلا ل رس ١ ملح :ىفيعض اديك ذك رطد ًنرببرضت ىنإ نع نابح
 نام الخلا لح 'ىم [طحلأ ن١ دارملا د ذر اح طحت ن١ مل املا دنع داإلا" هات زيلع

 ذر يبو طرود هيلع نصنلاو نسزكت» ءلسغ ذزيح جت اايحؤم ام دنس يلا
 1 ئبدص "بولا يس باطن باع ىف هللا درع نس هدسه قر ازؤنلا

 ظ الها ىلا كت ماو نعسلا ءى د وجا نم مد طاح كرد د رالي يبس ١ ىوامدلا عذ يس ١

 تلج اصلا يلا الع ندا وو عد يي يذلا لادا نمو ملزم اكدجب ضلع
 م ين بدني امرع هه انا قخرل ئسرئاسلا ناذ ها ةهلايف كاكعرخا
 يرعب هددا ويقع ت > هرركت لاذ كك ذ ل لود نا ئيلسلا نعارحا عدد و
 ا ,داةكع د كُبَس١ ل بيزع و ىديهزملال او باطخلا

 أوص يسن نيرح انساب ري رده نإ نع » لعطح مل مكرد و يمنع دبل ليم اذا
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 َ ,عيرهد ىلا 9
 أ .كزتدزاست نع يلثع جيزدؤملا نال مييتد ال هد دو لوقا 1ذا يذلا يأ من اذذ

 الواب



 ظ , هيرسا يف هلائاذ > يوم دش الداعدرخد ما وأخف يل اربح ةرردلا ضخ يراس هلا
 ' 0 ىسح هرانساو فلولا طضب يازدارركو بسلا عشيري زع ىلازع بطر ده

 ظ يذلا '4د مع يذل اوضش ندد ىنبع و ىس رك اد ةياور يف داز اريخراضدالاب
 ١ يا حوحو يلم ادا د لذ له دصيرل درا ا " ىنلا ردع لاو كاد جب سمن ١ نع يح موب اذ راخو مين وم
 ظ . وحش ازاجب اوقف ناوبص د ' هناذ ىلطلا دبع نب! لضعلا ىبإ س ابعلاب

 هدانشماو نس ولايه ١ لع نع دع يوه ل يملا ه زويل وه ئه ماركا لوطا زب مكي دهذلا ظ
 ندمت قيم داون ١ئا اريح اشم اباوبص س١ لو هرج دعا وشد ل نكل فيعض
 حو ااوح ناو ويش سكب مامن نملح ةارللا ناخ نس :رسع | يسكخاو نع خرا و
 ظ ئه هدو اج وعا هيند اّلَخ َسَملَخ حيفا ههلعا ملل ب يبس جوعا ناو مدا علمضضنم

 .. ..عاتذم رضع داو ايجوق يلع رمل الج انس 0 هئب هذ عوعم صا
 "ينس يرد ١ نايا هنرسكر شن بهذ ناد رن وع ماضل او لاو وضحلاب هلب وات

 جوعا نري يسرح هكا يب ناو حالطلا خيم بر ونف اهيدارد يلا يدا هج وعا
 ةئلاملا دنس يلا اراه ذرب ددأعب مح أمزح |سالابا يح يس اذ نيم اهتسا ىف مم لذ

 فارما ةضيطحولا عوس نييقدنا ناب ان نع ةيدصولا نس هسينب نيو ةيص ولا يف
 / اًمضكدل عض دب بكم :نسحو هل ويعم ”ددص لاق اعف امجو ز برع عرصت

 يالا نو لور و ةريرح ن١ نع اذ ٌةلهاج ا هترعا نا و ٌددص لعالم ثيدخ
 يأ ايناَح لو دحاو تسع وع وه ناب أب ذد ةدلصلا يف اول دئيعا او يس اهاضنا

 درص هلا ف ن ردا رح ع صنلاب ناني ف وعصلا ل تجد يفع ىضعب م دمتي
 دعب ةحويؤع ايو ني هلارسكب بم ىباهت و رودص:داوزلا « لذ كال اج
 "ع ٍِس ورح الا اول دا ناياور نزيل" ةؤخو ابلا ى ذدكو نوملا ةدسو يَ لا مالا

 لوالالخد نوولابلا لَم و هلمعلا ملح لاول و15 وريحلا ىلا ١ إسنا اؤزم يف لاَ
 مد هلا !نيعلا نزح لمعلا نحل ابلاهازوم ندا ىلع د دهذاعلل يعل ناطنلللا
 ئبذلا و ْء ليئذلا حاحا دنع ةفيلح دحا لحبك را أرصروعت يرش انا
 0 كانا ريحلا نأ بصلاذ نوه ارم ام نكهو متن د



 ينس ذ طخ كتم مكونا دح يفصل قايد نسا يدب
 الس ماا ية اجاج وعا و ةسها سس ١ مع هه عرإت كلا نال

 ظ

 ا يا اوضح نيرا دحا ىذا يحازن اوئاو عسي حوا حرم
 ظ ب 200 دشن يم ءانمإو يددبلادوعسم يع طخ بو ولو

 يد ذا مام دارهم ارس يا لاح يلع هنلاركب مَ ها امو

 ءلمادم يأ كرست نم ناسنالا د ايفح ىلعلاب ىك ةيانجلا لاح يح اطلاواوسملا ند
 رلاناو 'ىبدلاي الا ءاس ومد ؛كيلع كبس اجوكسشن اعدل هل موش نأب لدعم ا ؛كربع

 اتاطمتب بولطم مارساولاو الام ند يوي دلل ملح ل يصن ناب لال يق بيشملا نم ئكب

 يأ اتييدع رملا ؛؛ودانعد رطزلا يف اكرامملا ىلا رثكااذدص لاو براك دايك

 ,وعنمل ئلولا 'رمر واعؤترمال هيلع ايد وه نيم ولا را
 __علانالاعوعام ياا عانب عاعارس مههلاهئييطرالا ةياور يان انعوترالا عرسا ل
 ٍّي جد دنتف املا ىىلاو توارد انلاندعام نع صام ى لس اراسب

 نب ريرج نع الخ ىسط ماشي اينما يعل و ب وبلا وجوه بازخلا' دب يدا

 .كعاطلا ءاونانيغا يلانا عري 3 سا مقا منيا ىسح ه دانساو هللا درع

 اا عرسان تف مة نس بوم فاو اضن يارس عروس و براؤالا رلا لمدد نيحرلا ّقلخ يل نإسح نارك ارب ددلا ئه رج
 قواها ضو د راع نع هن عوحلا يلا يب باعلا نع رحداام عدايددلا

 ابن ىلع > هب اجا اعدل عرس ١ طل لح ف ئسل نسل ئلولانهزد هراعد
ا نيم انا" مدس الا ضارعدلاو ايرلا ئع هدعبلل هل وع دملا سنع يف يا بياذل

 . /ل

افمخاتارسااوعوسا١ أح ئسح ٠ دانس او صاعلا نب هرغ ننا نع بط د نما هيلع
 

 نيحذاذاب ديرتهايلا ل[ يمس. اهلج هز نيب بما دادلا ينل ظ
 رلصاو و ١ ىلا ” ناد يف اذلا رج «وهدرهتلاو عارم لابجورشتللا

 0 'نيكاس و[ ايمهل واولا دزحو مايل هيؤن تنكس انوكت

 لح أدّيردو اريح عت يا رذخ ادرس ريح و جاص ل مغ نا ىاة اص

 هر رم وص يمه داوعال ”هركذ 00 1 هي درحاشا ودرع
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 اهيل ازج أ نهوم كف يف بايطخارا ماير لا يادي هنو دن متعرج
 اذ ينل شد هلضالاوزم وف يارس ىلا صربع يأ ان يويسن كت ناو اسهل
 ءّحا مهو مئاضح لذ ”مغرلا نع هدحبل منم ان وكرت يا يبادر نع يع ثمل
 ناكو دنس م ارسهوا ؟بررسرح بالا نيرا ف هوما رظ مار و ةندرانم ىف
 2 ة'رئاللا سولو :رذ ذئع لدع بيلا هوم ده رشح لانج نائل ديف
 الئذنو دام وفي و دب ةكرشب نازوشد ال للا نا لح ا ارم .ىكي هلح هنلع ' عن دوش فمما

 . لع مسمن مر هلا د عيسلا تاأرسلا سمسا ارب ره ىلإ نع ٠ع اليس نا

 1 ,ةرحدو كادي لع لدتا ل لوا دحارلا عاق
 دارما واب دلال نصا عامي يش ل السرو وسن تروس 1ك نال و ذر وسلا» نحمر

 ثيعس اذ ذل و اوإ لل ساس ريح ولا ضرالاو ٌباوعسن ١ كم وكتاب: ارحولا لول
 دكسنا يفض انساب )ب نت, ىسنا نعد دي اود ىف مَع ساس هلا ة روس ةروسلا

 اللا وسر ىلا عم يا هينا لا ملال لام نه ىلا موي ىعافسبب اطخا ي'سانلا
 داراو ءمْلَح نم السان او ذ لاك يا هلم نهاصلخ# ناش را كرس ب وله نع صن اني

 دج اهم الاه نخ ةدذءيلك يق نم جارحا ش وه ١ أبعاد نعجن دع انشا ظ

 . ”ةلتأ يف دابر اًساو يب ولي نيزدلا يبا سحريؤب نجلا حدي نم أهف سسانلا
 ربوع ىلا دادي طل 0 ديعس ندب, طعام و قبلا يف ل او
 ا الح «ىعلا موي ؛(”عازلم ىس نإادجسا نم مللا ل وس ري كد لا
 : شاملا نه مورس الا يف ءل امل سابكلا اهيبد "هداحس : ١يا "ىلا مون ىسانلا

 ه دانساو باهل لا نم نع نإ نع خير انف ركاسع نب! ةظرولا سصانلاو ةديدملا
 ميلا يري هود ماض ياراؤسكلا يل اهزحايلا وصلا نازي سا ٠ يفض
 اىيدحو سنا دنع هي دق لابلاعانىإوهر اذا ايهس مياود يا د مواوع

 اويلااهو دن ناب ملا ييشلم ةأضالا شو يفاولخد ايا :بد لل ةييقد ادا
 مع هاوز و ز ويوشملا ىبإىيصلا فناخا عيدح ىب مداد نع دوادولإا يس ايطلا
 يل رداذدن وسن يا تابادرعسا نرخ فلول ازمدو ينارطلا اضن'
 مذاضاو ىناّملا هلا عولط مسح يلاصرح ون ناب رك ذو رعبالل ىثاعا هي رافسدلا



 ظ :ايسا كل م ندرس : : :

 0 ل
 ١> ثنكناو لمان طض يمس بزراع نجار يع م رشم 2111011
 يك دل اعناو رح موس الئاوصر أ دج ىلا لاك ئه هب طاخأس داي

 11 زا ليش مولا هول ج لسا قي موعلا ل اجر دلجرو 1 ىضا
 قيذحل اذ :نقلارسكتر انغ د ايس و'|هجلاص قالا اهيءاس هله حا دسم وهو
 ار ال أمصح ور حوا اع دوه و اهيل مللائغ هرتحأ ديم وعد "من تا وللا

 5 ااام هدلاو حاتفتس» فرح نلاو ابار نيملاس يساواع طا ولسا
 'نعدرط مج رثيع هل ازهرعاذ 7١ :فيلس ىلرهاو ملا هنلا نكل د يض امل

 ١ ىلا رج .2٠ تت هللارغغر انفع و هددااههم اسن ١ ل ةريرع ىلا نع م عوكالا نبا
 ٍي الطابع ربحا ةدجيم »ران وسو مارسكو |ىكيضو فوت ةانشملا

 يقا“ر داس نبا نيمجرلا دبع ىع ىلع ند سالو ذاع ار ايّسحا مزلا نب د

 ٍّي ينارزح نم نورس لايف لعد نأ إس ١ اطئرت' ءنسحو كورلا دوشدلا
 «ل و <٠" يف ٠.وو 7 ٠

 وف مورس لايرل خحا زاروا نأنسح ناىور دمت هل ومش واءباشحاو ا هب اشكا

 عاد عطس ذا اذن تا يلع وأرجد» يو ونا ين دحد تلطبازدا«تاعاناو
 و 4 ! 0 تاروت ااا حد

 0 يقااعوط ةروهنس دليم ىلا دبع ناسا هرك ةدرجانن اهند نهف ”ةدص وع
 ١ نعأذوح نيسرك ياا سرك جزر يا سس اندا ليسا و ئيصركم ريع مالسسدلا يف اولح >
 يديعلا مذان نع 4 يح وااىدلانيعبرتخ ند درع ب ءىلا كر ابد فيسلا
 هايس ىبيل مدلك ىسا ناانلقنا مظحلا يتعب ضع هلا ,ددا يبا طل ندضازمر
 هب ف دادا يزلار يبا يار وهو رمل ىف اهي واعرب انْلد نا بيتلسلل وا نعجن نع

 ْن ١أما منك در ال ناك ناو هداك هريخب اعدلا ف هلو لوسملا نيع لتأب باجا
 اذ رع لاو ةّيبلا ف نازملا هر يس وت ىف نوعي وا ةرحهلرتعوب و١ هأطعي
 يح ة نسج دانساو :صامأ ىنانع بط كاهن إ/ و١ اهزد ةدحاو ْيف يادطد
 آ م دال ىلا يارحاودلا لهفاد |رهو ئيتيدلا ئئب أه يف يضعالا هدا مسا يي



 ١ اال ملا هلا عجرلا ىحرلا ونعالا دبع نا يس لذ ومحالا ملا مل مل يب رس ل

 قل ةريندأ ةامجلا ينل ودل ملا ال ميلا ملا هو نارغ للا ةروس ”ٌكانؤاّس اد دو

 مع الا ىس لا ناب دهن نهد يلا نعل لاك ىم عك م ايد مب يذلا مويّمل ١ اهار و ثوهال
 .لفحلا ناذص نم نال دي أىءاب يزارلا مامالا هاؤدو ىو وعلا هرامخاو موئملا ىلا
 ويح الا ملا ال مدارحا مضوم يف يفانعلا هراتحاو محرج هيلع لدي الام ميهوب رلأك
 ملا ١ اناا بلا زمرلا ىك يدلار ديملا و هركذ مالا نع نع ندد رم هلو لاح مويا يلا
 ربع هلا حف 'ينمع ةدوجرلاو تالا نإ ةنيادحولا عم و دهح عملا ليد ونحالا
 كيلاو هاذ لحيو ةاذب رحْس يذلاوه ىلا ئدد د لوأوم د هريغ ئح يف راجلو لو وه
 ناوزلاذب |يي ا هدوكر حشو مولا و هدد نوح انا وص ونا ذئم لربحال يذلاوه

 ة دايزلا نم ديزي تنب (عسا ىغ ند يحوز رجوي ل هل ينمحا نحو ب دهاوه هى لك
 اذا يذلا لع الا هللا يسا هرغ صر يف زهزرلا ءنسح هي ىراضحالا ئكسلا نبا

 أيس ءند ةقهول يذلا يا ةركملا لام ليلا قد نإرط لا نم ميلا هذج يف باجا دن جيدس

 له نيونص ددرد نود ئسح قيل لاه, ,نيود ىسابع د! نع بطال ايا وربع
 قد نبا ىلا يب ىش وب ٌةوعد لمعاهد ليسا ذاو باجا دن يق داذا يذلا ىلتعالاوزلا مسا و

 . قدام نيلاظلا نم تنك يلا ؛ركت ىهتس داالا هلا ال ع و تويللا ىلع قوه ابيك »يذها

 ىبإ دهس نع يريطلا رييرج ئب١ "ىيايرتح يف اي هل هلا بيتس ادلا طخ ينس يف
 دالي مايص يل يعادل مالا لبا ين ممدلا عاوسا ل يعض دانسأب يه دو ىلا
 يف طخ هئددحلا يفع تاثيناو يلع بذي يا ميسلا نح رد دصأب اًاوا هباتكوا
 يد سا ل ,نعنعر دعس نب لبوس نع عماسلاو يدارلا بادانئجب مداجلا باتك
 يأ جرلا ىرحا . جلل هلاو بلاط ين نيرفعج أس نفد ني ركاو ا دوج مرت نيا وحج

 ريل ١ اييخأ رك ذل ايبلع رج حركتي الاه مركلا نع ةظيباعل د فاورعه وهام دوبل
 نع هييرانإ ركع نناو لاما ىف ناحل اه رع مني ذد رفق ريبزما نبا نينوملا
 ' انبلاب زك ري لسا يا س١ لح نص وضو ىيليدلا »ل ضيب أموهو ًءربرهايا
 لمع مللا ؛!(ًاياجد لود اللاو "رجلا ر نس ايلا ينم اجب ىا مدلا لع انلاول ىىوملل

 مك رسسن) يسا و ىنابع ئج نع بلع مح ناد اين كح أو ةزح الا وا دلاويف
/ 



 مطرف ةدحوفابب نلولا طخ اند ان هن اد نكت مدلل يكك ىحتح داكتل ين يوهانك
 . تا !يرسسا و ةلسرم حإبز يبا نياظع نع بع باوصلاوع لوالا نهدو ىانلا لدي هطنت

 ريغ ىف ابرجت عربا | : اذايوجو روما خالو نم عاط_خند دهزاملا 'يوس ١

 فعالا مأمالا عيتتساا ناو يا يكبح درع يلع لوعفللانبماب نينتسا ناو ةيصحم
 ن يح نرحل ريعصن امك ناو نود دبع :نصوا لاح بسد ز هسنار ناي(لعاربدا
 ةحاشمإلا”عزاشملا !فنطقم مس ارش نا ذارلا وااو قل ابن” بي اذ يسار
 , توح نعاط بجو بلت ول ئكك ةمام هلادرعلا ةيل ون دي مدع لعاوعمإا وبر ص
 1 اقوي ىلا ”رورس اننا ورصنأ طاضيا يسد هاؤرو رام: ىب ىنا نع مشل

 "الواعد يع الواهعوكر محال لاو بلال وسري أوم ورسي فيكون زد رص نم ْ
 _ واميحاص يئسوااش دال ىف ب موس كربلا لام ذخا كاران نةلايغوشح ا

 باوكلا نم لدباو يأ يملا ئنف كسسعت ِح ىرس ازهو ةرع هلا باّمع نم يد دج ]

 دروس ىنا نع ع مح د 51دوبا يسن الملا يراضدالا د أ ىنانع كح ةرح الاي ظ

 هاددا ل وسر ليربكي ينال نف همن ١ ىهذلا لان اك ءىلاصد ديداساو ىددنملا

 0 روص ير وظن | ذاب (ييبشس سس انلا برع ايا وبذلك ه و هلو يطل متل ريد ْ ا

 |" ظؤل ولا طخجوحااذكاب اير نبل نع يك ىس!و :ناقبْط يف دعس نبأ وق" ناسا ظ
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| 
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  اضار ملي دو مركبم متم. ند يا كوز هلا لم نإ عذ نه لع للا بضغ دوش !
 امو يس نا هريع و هدحو هلا الا يعل يف لكم ل هناؤد دامت ول ناو كذب ا

 اف عاتوع ولاو هتيب بر ين يلاقن هلدنعز انه هيلع مبطع دش ا ناوز يد
 | مكض رقما 6 انزلا لع هددا بضع دش ١ خه سس ابع نب١ نع ٌثراحلا ةربر نا نع
 أ دوسو جلا نع نام ز ابرجلا ديوس وبا باسالاب وجاب :يول لان ىكحلا داش

 ' . هرداو ”ننتل ىادو مع برم ركل ل13 نلالا دعب د تك ةدحوملا نحو ارلا ظ
 ١ ,يلاوع ف نابحاولا . اوباور وّملا برحزو ّقارعلاب * دلبل هتبسن نوب ا

 ل دنشا طاجد دعت يون كل ةؤيعنص ةفرطو للام نم ىسسازع ييكرت 0 1
 رادو ىلع عل نم يس دلو ع تخدع دل

 هّيبنش لوي ناد هنه تلح ايونغي تنمرع ازا دارملا ع اوما يف قح انزل



 اني دري وامح مل وهدو هر وما نطاوب ىلع علط ارح اط هدا د راصد سازملا بحاصن
 ديس ١ له يعض ددزي نب مياربا يا لاك د هرد ١ باطتلا رع نب هللا دبع نع
 ناش ىبا نيم ىلع هدا يضع 8 قي جاد ناب نأ نمد ىلع هللا بضع
 ا ب ا ل

 0 ا اب عا
 هلك ضع رّدشما أف يفالملا خيارا ىلإ نعنصل فيو يفحو يد ىلا ديكس ىتإ نع ىف
 | ماوس وا شيخ مل نع مغ نهامرج دشس١ لطظ نا هدداربع رهان دجسردل نم لظنم لع

 رول طب ةلمزاا يدتشسا باك روعالا طرح هي د نيس وليا ىلع ئعا يبرأ
 يف هيدا يلب طرا ةس يعد مزايا ترف عيل نحو يللا نوكسو
 ه نثملا ردا ءقيوح دارملا ىيلخ تحرم تعانشا ذة دس ا ناذ ريشا ةدشسلا

 نشاعنا قزم مل هلي ل عضد ل ئه للطاخو ةركذ دنع عرفلاب ٌةراشبلا لب دا ديس لاب
 ىعضر نراك مدعو نيس وملاريدا ع نع اره لك يركسملل اذكد زع باههمايف ياضعلا

 عر : رات ةسكي اود ىا ىف ان اي وك دام ىداش رارما ئمذرلا اوشا

 ليش يني ١ مارس اور زذحا يارسكلد يارا نب زلا دوكابااد 6 ةوخوا مهلع جارت

 عاخنا ١ يىاسرحو هجركد ءنعبل وهاؤا د سلا نال يل اًدرا ةليلق عدامعا
 سابع ١ نع ىلع ىررلاو ىشلا كرب جنب لل ذو رح دربجوت | ئسف عيش ناو نرس
 ”,ىملا موي نللا دييعاباذع سسانلا ددسا حروب ياني دا ىنانلل ارو ده يا اباذع يف ايا لائيازكو عدشسا نم قا ساننلا دنا ل تريد نم يئردلا لاثأك يندد

 دح ١ ن وبلا ن يكسو ب ارب يع ن١ ةننشخ تك انما يف د ةلصوم نيدلا سك نتايع نع حددلا فيس ري ولان دلاح نع بعت يح كا لانك لامكت يذلا لكلا خبال يدا يم امه هل ينازل يلا ثلا دعدامانح هيلا اولد ةرخديايؤ يني
 لاو اقهءانساو السلا مازحارب عياخ نب ماشععد ىسومربلا موي :سنحلارهالا

 رزعلا يلدا رباح ض اى لس : ماما اباذع“ علا م ون ىس اننا دزتسا 5 مص فاعلا

 رد يريزوم "ىلا مويابلادع ىم انلادشما له ' بح ءدانساو ير دجلا دروس يب احط وذ خس يدها اي نجاد |, اوه و «ديبع ل



ح هد نا يف نلايلع لعافو لو الايفعلوعنم سانا هلم انو هل واف زومجبو
 رخالو أر

 نمزلا دبعوب ١ رك ف بح بس اراىبللانم وحد رابخ لاق هلخاب علم لذ لعاب هب
مع ورنا ئعحنر الا يف ىلا نب دخل يسن ١

 :ء باطتلا سس نع ىنا نع اره د مرث نضلل 

 ١ ةوعاضت نيدلا ةئىغلاموي اباذع سانلا دن ١ :قردب نم عيجرلا نعضل شيئض وهو
 نعد فمع درر الا ناز + نم هلل :جاجرب ريب ليغ نوف شيم يئهرنا نيني

 ميجا داولن ١ هك هار أله حن اريح مارد ىله ونوس مهلا نوسر لحد تناذ ةيشسأع

 اناث هيمن ول ناب هيلع هصفني مل ملاع ىلا موي اباذع سناننا دا ظهرك
 . طسالا كر دلا ف نوه الا ناك نود واما وذ١ د امرجرلف ١ وقت لع نع أ يصع

هر و ير ذنملا .نعضو ةريرع ىلإ نع به دع ادجل او دج ىز وكن
 دس! ط

 هل لؤمالاو شم لاك يسرلا يىجام يودرملا ايس ل ارأشخلاو ةنحف قار ىس نب
 ملا بعاقملاو بيأصلا و حلا نوصرعد م هلع الاه هلعالاو فرس لا فرشمد را

 اه اروس هلل لجرلاو يسجل للم لا ندعو يل )الا :لرجإل ناب زعرلا م مله و

 بلص نب دي نا6ناذ ءنعضو هناي ُةوعردبد يا ضيد اكيرولاب سسحإع
ناكن او ةيافلل ضع ياه 5 هلد درسا ادي دنس بود يا لأب

 ياءكر مند > ( 

 مولا لاه يف البلا لموس نبيه كليب ىبا ,نيب در ده يلع لتس نيل دافع يلا ذأ اذ
 م رمز و عطخلا نيب تام ىتد ايل لا رزنعا هو لبد مك ديلع ةرعنلا تاكد
 نع رالا ع ىشم ركرتس ىح ناشالا يا دبهل ابدنبلا حربي زن ةروجلا نم ىنن هينا
 أديم نأ6هدأك اهم ص هلخو بزؤع ذإا نم مريم هرس نع ةيانك :يطنح ةيلعامو
 ظ ايندناؤ هلب نع اندادش #١ صاخو ىلإ نبا دحس نعد ن خ حسب هيلخاه ىتيم ىف

١ 

 . عادزانع عش ن الجر ةكعوب اك العدا نارحا تب دحو لاح زول و نص وا ىب
ن ل( لب سانا دس ح ئسح هدانساو ( فل ل . ١١

 ١ اي

 دولا الب سساملا ) نطخ# نع يأ خ5 هيلع هنلا ىلع ىلا
 ايما لمدلا/ لذا و يلا ف محرم ينعم اد نوئاملا يا نولاصلا ع

 .ق

ف ناهيلا نب ”ئد ذه نحانع ضارب رم رهاو
 2 ,نسخ 1 ظ وح ذ١ طا

اكدمل لحدلا ىف مالحر د عئريل لحاملا ميسي نويملاصلا ماينمانادلب سانا
 ن

 اهبونعيودامصلادلا دجيام ىخ لالا هلق ومد يذلا يويبي دملا ناب ىلسي مس دحا

0 



 باوجم بحل ود مطصو ماع يم عمد ايوطميو أي رك صا ةدحوم و واوو مي ؤ
 اىخ ددج نم لاند نملاب ليسي و ,ىظع :ىقد اهاري و اهيبد قرب كا ظ

 نيلانأحزم دش ا ناك ديإ يلا ملت عدخ.هنو ايفل ةدؤس نع لابد وامسح هلت
 ثاماقلا ىف شري لا رن الو البلا ناعط شملان وه اىلكندرعملا ن اف طلاب مكرحا نم
 هدانن؟و ير زجلا ديدس ينإ ئع ك عدارساب هوا زرنا نم [ضعا اصلا ديل يح
 2 هزل يرسصا ١بلُط ءنكما اجر ,ىملا وب ةرسح نع اننا نسا( نوع

 أىلع لعمر د يلم اهلا العلا ىلع هللا لاضذلا يضع نم هاب ال هبلطب لذ اهندلا ظ

 وبع هالي» و همسب ا اند هي ويغ ءووس نف نوكت من ود هلم ةووست ئمدب عفن أد
 رعد يذع س انما ديا طركتم همالان و نشا نع ميكي رات قركاسع نبا دلعلا مدجن |

 ب رو يل ةعاسلا عم هكيرؤبلاب يةيكح ناد وصيغ نب مدرلا لل ةسبش مورلا ةمالا- 3
 قمادشا ل ئسح ومد د ىسرملا دارس نبا ةرداارسكو يلا رض در عيسملا نع معاسابم ٠

 ل ميج ةدفس نيب يرحا دوب لوم د يدجن نونو مون دما ةبسشا مهل ابي
 وشب هداوا عه 2 0 ةي الح اد ناو هلاهو لععا دّمح هنا فاس الا نيرط

 "0 اون هلاجر و رذ ينانع مح مهو :دد بيع نمرابض ااا ةنازهشم انهو نذل

 © دوسد قام لع ةدحوم او هلله ارئآشنا برخا دشسا (ط مسئولا يوداث نات
 ةيراحن نم ميلع ررطم' يف لاجرل ادب 'نيلفي يظع نه ديك ناهأ نعش ,يلع و ءطنجبثلاوملا
 هانعم وير يلا 'سساءرلع يرجو بيطهحلا عررات افاد يلع نؤدو ىهب يازبو ناطبالا
 ل ولع رمل ثوملا ماللارسكب انللا دعنا 5 آسنلا ن رح نزحلا دما يز ول نب! لاذ أك

 لاوسلا يقام نأ سلس الا يلة عاجلا (رهزم دنا وبيزت ناعم مدا قب ىلع رٌيبلغو نمالا

 يا هسينت لع نم وكنا ل قوم يد و كأم ىب ىتد١ نع طن نا يتلا و للا م
 أهدهاجإب هاضشب لما نم اههيكي ول ناب هد اى و ضنا نار ون دنع اصر و اهيل
 يج نع عع ند «آنا مرا الئلع يكتشا يف ةر دمنا دهب يعزم لماو هنعأهذ و

 ضخنا مذ بايك يب سارولا ركبول ١ ايندلا ىلإ نا هند ومع نم نكت 3 » ءرزط دون هيلع
 ها ئارشسا قوص فارعلا اضع احلا لا أو ومحو بلاط يلإ نب ىلع نييسوملا يا نع
 م ايه ناىيعاو مهاكحأب نولماهلا دو هزث لع نولغ اولا ملط احيا ن ارملا "ليغ



 انرزسالا دف نبط عاد هاروح نازعلا اطرح نح هو 3 رده“ ادن وكذا يا ليل ف1

 يناج رجلا دوس ٌييشقا نوع و سابع نب! نع به ضايتدح ارهرحاب قسشنا نه هنود
 دنع هند |ر رفح اد وطعا يل ءآأ نه عا اويعسم ١ ينآآرئارسكو طرا ين اوي م ١

 دارملا وديند هجولا جشع يف طايتح لا ب دزني هنا دارلاو ءىلد هجولا لسْعدّسع يا كوم وللا
 " اوففشن لو يالا لوصو دعس :رشخ ٠ يد قولا اسع ؤاطامشح 1 1

 . ينافس ورم ايلا ض دج هت نت يديد لافاخر ا امو
 (  رهجدد يندارلامامالا هحارك يلابع ذات وسلم يلعامي موتو حو لم امشي
 ! هاا ,يلع لفه نه قمقنلا ن ىيرل هرجاب ايد ندا ريع ئك ةداصلا نم قربت امنا

 أ: جك ىملايلا نرزما ىيعض دانساب ويوم ىلا نم دع عوضلاركة ين وعول ولم و
 لولا هب اناس ١ام أ ييسشن ىمل اجلا دارملا وا دما نان الاسك هلا كاسنحلا

 امها ميدي مدس و يجا المكي ناب :رعللا ناس لا ءبح سس يذلا ىملجلا يا

 فيحص دو سابع نبا نع ىط مارحولا ٠ دركم ةداذ لون وك دنع هه كلك ةدابعلا لاح
 اوباو ميطمد يع س اننا كنماي نا ناميالا الاصح عذرا نم يان أ يان ١ فرشا

 ْ ءلصّرم هزذ ءاناسم نه سانا سب نا مولسالا نسا و 'ءاناماو مزارعاو

 2 رغاوخا ى> تايسلا و رجم ترسو ميذ» : ايش لو ؛كريأو رض هدارلا اياوحلا ىح تايسلا ولن نا ةهلا نرئساو مذ نام ايداع
 5 دربه وطرق يا ةلسسرم نوخن و عيت نا ناهيجلا ترس ادربكألا دامجلاوهد كك ندر
 باطن ان ع ءىن هدلا دبع نع نعلع هيا وه عطمعت واو دعلا محرج ن ايلا ,يلع لماما
 اترشداو ركذام لع مّيداور يف داز دانا لإ نع دا دجج حران يف راجيا نبا ةاود و
 ,ىلدل دارزلا يبطل 'كرئونرال د براطضي اليا تهز رام ىلع بام نكي انا دعزرلا
 ايندللا ف "هرداعلا الجد زع هدنا نه لاش ام ترث ناد لاجل ؛6 ذ ودام د بصح اب

 ... ليلا يالارتلا ف د نددصاو ف هزصلا هيلع هياع درا ؛ركذ ناك نمو ايندلا و
 يف رشش | نيوط' هدي الص ثيددحل ا ١زههو ,يذاعلا بح اصايأ ىاددلات هن ١
 برشا ادلف رايك راج ساب عشا ةروسم نه مالكا نم مىلعت "هلك ىدصا داو ر

 "يلهأج زيدرسملار يزملا ىباويخن ١ ءديدر نب ديبل ةراكرع انا اهيل قي اور يف
 و

 ل
 ل

 أ
 اى

 ا دولا لاين الح جوجل يا يئس 16 دددام يك يعل د هيلبش ؛ىل نا أملساو

 ا ٠



 دحرع جراحوا تمانع ناديا لاب ةيلدملاو هينا نا نازصو هرلا هرطاه يشد
 ثمادي ثمار سعلا هد انزل دعا ندع اناو ينجو هلا !كتاص ىله لك عاش الا
 ريت 5 ذا ند لطعم تينا يانا ذالا د وسكت حلصضرك زا مط ١ هرب ره ىبا نش
 ( دروع ارإغ الا لظمم كيلا يلا "همام الازد واد درع هرحا ف قيطشملا و عيدا ءلوا يف
 ئساعلل مهلعأ زهالا قش ناو رك ' اميانس ارم اًنالا ظل و ن اننا اهل و١ فرسلكلا ذا
 ديغارغ رب اج نع دارش الا ب ارك يف طفح ةرلاو "نب نسا نع اطح اب صاخل ىو 0ث دزداو

 باوجم زجل اباوررج وب د رجلا رع يف مجد يف : د موشَرَل ىاأ ييلتس ١ نحو و يلا :

 يف ذ نم معرع ةر وه الا الو ىلا ةع ديد أهلا ب دنيزد أعرشملا يعمل طتماوب لا
 ىلا نطير اسف ركاسع ب دكر يفرم و دحر ولاه نا
 يلا ردا ومشي ىيا'ةرجؤلا ينس ١ ةرثرك ها وشم كت ضرعض ندانس١و نايفس ب.

 ”6دحام راوللاوا يوب ءلوسد نأسل يلع ردرظي قا !ّساه رش ناسنيلع هنل ئدقي و
 يسر نأ6 لاق يرعتس لا م وبد ىلإ نع سن ى انام رحو ؟اطعا نم نا وكيس ملا لزالا يف
 0312 ؛يسا يا أنس هلا ونس ١ مد هركذ زجاج بل اط هانا ذادفلا

 هيلي وردا لذ ذ عم وود و لايللام داعي دلا ىف لئم زب وكل ةزع الا باع وابن هلا روق

 امص هلا قل هل لاك نيح الانيا دو هد اذ رداع قلاسم نيرا دج يب اندإ عشا
 هاا نش يذلا نياق مك ىن١د مولعم مويبزثم مث برا اها هفس وهدا ان
 الظمييعتم ةرما نط مد نم انيلع ثيرااد يا ضر الايؤع مس اه لظزيباه
 نيس ردو اعل يجر ءلعجلا املا ئسن نه نول زردل هذلا سيل هذه هز لا
 ما ةرابحا ودع نأ ىىتا مويفا اهىءو نمار زو ارز و ءيلو يسم ةنس
 . فمردح ىف أو يب نش واأببن لد نم ردكم ئطاوزم نحن ليدايو رولا ذه
 ةزؤل ةوكاحلا عار عا ,نووحل ئلوللا درس اهلا نيب ويرش 'يب هلللا دبع نع الحكبلع

 طيس: عذلا يعج يف ادت زدهل نس امال ركنا هلاركّس محرك يا دزل ىدانل اركتتسا

 ركش انا ندروه هيلا مدع ل يشن اهئضاخ») اببس ,لوج ننركشن بجواو مالا



 و٠ |

 رز ظ
 يك 3 ةر اجوزإ ب |

 ماقسإل ترصنلا

١ 

 ال نا كشناب مودال نمل قشرداع داسسلاو انث ضر الا ىلع ناو ديف يلع يرج نم
 ظ يلا هد دسم ّناكول) فرك ده موق ال كيبره دللا لند اال يرتسعلا هل اهاطعلا نمشي
 هد ءيعاددرسس لكك ركش ل ىلا أك 5 ادرخجم لعول و بولطمركّطا و ىلإ

 ىسنش نبإ شن هلا نع يس رزملا اينملاو بع ب م ىررعب فدرحملاب انانه١ زنا

 لولا زمر > يدمه با نع دير نب ةماسا نع بع يعي دزكلا برك يف دود 'ندا
 دمغاو يح ىف مللاو دمها يا هذلإب دهيشا هن ريل هنا هداره و « يصل

 زارلا يا زيلا ئدده نا دوم أي لي رببج ىخولا نيما يف ناكل لح هل يا هلل

 م>دد رجَر يدوا|ىليخسا نا مصيا نث هدب ادك اوهزمادم يلع موادملا ورمل

 :وئاز لسا سميف اظضادحلا مقاول و ىئارلاو كلاو باقهالا باتكيف ٍقزاشملا
 يف نبا يلع نموا رباع هالك تبر يعم ثييدحا ذه لاذ هدلاب ديهشا طشلب
 رجب لدحإينارزح تاق رج دحام .ارمكد ثول عزها ودي ١ ب بحاط
 ان اخركذ وا آعدوا© هلئساوا اينمسك هدزع هل نادعد رز إو 3 رربهيتس > يبد الا

 يلا ,نلاا انج نم ةعاشمال يوم ي'عفشم ارح هررؤسا ىهف خد اش ىلا موب
 دكه ديلاب وا مل اباما مسل يبا ١ هناتمتم د *لعان ناس مل

 . انانسك نطني ٌةرحالا ىف ناسا مل يجب مدلا نا ثنا عدل و ركل ى ءلئسا و هلسبتت
 نع بطوسولا او لاي دلا ىف اه مشي هل انرح 21 اهنا ءدايا يرحا ةينبك ىلع و١
 ه رمااو رهوظاو ٠ دمع ١ يلعا يا حامنلا 5 ديس ١ اج مح هداساو هس اع

 رز دياب ن٠ ةدح ومو "يكد دلو بياسانع بح دجاسلا يف هولمجاد|ب د
 -مكتلاوريشت ئطع هزلعاو م1615 نيشسا همست ئلاولازهد يرزكاوعه و ةدايزلا
 اتسع ىب ىسجلارملا مالت نع يو مند كا اهنا دقعلا دج دارلا لذا هرنفلا اذه ف
 ال قيدحا زود يووبلا لاو ديس هلا قطن هلا ذ وس هلا ن١ د ابصنع يلح هدزخ يف
 * دضملا د نسعلا 'يزع دارلاو عن ىلا ٌرِلالا يي نضلا"”هنتض كد اصا © هلاصا
 || مجا اوتنش نا ع ناخام ةعايا ليبلغ ضأخاام ىذا ناد اهيلع يصح
 ربعلا و ازولا ةْنَخ يح دشم ا ئهاذ 'ةحارلاو ٌرحسلا واني دلالاّسدا هه وارسنا ةنتف
 ..."هنشفلا هزح غعم وركب ال إنا :ىععلا نهد ةددكدل ابر ورئم أنت وك ىّس اهيلع



 ا

 :ىسلو بص ذ ند د أسا ئسل يأ بهاذلا نر وبن | نأ نووتميح نب يإاسنإإج يف

 ؛ رك ذخرا نر نبل بؤ 0 نح ءانشح مح ينم ارب لويد محم اسا طبر

 يف ١ ايقزرع بصل ,ييكر دة: ةلملا حاصلا نوكس و ىيحملا طب نيعا بصعو
 نلوم طخؤ هيله د )١ك ى با وايش وه ريع عسب عمتي مدس ١ عزك
 انام روولا ننطج ندا فرك ييعلا ىلع هدح ولا عرشتب عسا ةلا فاوللاا

 باشالاي جد انهاشما يا طضنند اي دما نم ٠ دمع سلام نسمع هتلمخ قاد
 هاو الح ّىن زاعم طخ ايان 9 بوب ذللا يف عقيش ماردلا ي ىلا ن هللا و اهيند ش

 ١ يف ىَ نم ,مادطأب ديشالا يا كم ١ يلو لاو ضاري ا وز اف ١ ض١ يعن

 رخ د ةرب نم دحا وك مايطلا ماوطا ن داو رين أعمل ل ركام امُطلا نا هيفا

 نازل هرايذ ضخ ديانا ىف ىيرسلا كبري اين دللا ىلإ )أب امولطم ودع و نيدص و.

 اكاىبلا نا اضنا نع وأود و لسريع ٠ ىل زول حازم ب اكان ١ ينل لا نع هه

 يا بهدا لاه ينم لا ديبلل :ىلكر عاملا اهل أد مالا نم مولع يلا لك قدص |
 1 كيب ماعو ناداوربلع نم يلا اوهوعو ملؤلاد دال يح اوق اق 1

 نا ئلصلا ىإ نن ريما د اكو رياور يف دار ةرايرع ىلإ نع ه ق ليياز ل اجب ال يفت

 6١ يارانازحا ب لك مو دبب نووي نيذلا اوهالا نها ين وبلا با ١ أف سم
 ل١ يبا ىلحا بولا نا ايوه ربحا د اهفع' ىنحا يه و١ بدلك اوكا يني ند داع
 ثورصا ل لشاب هاما ينإ نأ روييشملا هبلرح ىق يا 00
رع ان اشا ىسطعاميا لع اننا ىسضع انبي هررع سطع |م ب ديجلا

 ماليا كوول هوان و ه د

 ”رطعلا نان ةدصا ناكأئاو هيلع ارك اذ ل وكيال لع اولا بدا ذا ةعانصلا

 يدنا نع يسأع ّن ديصلا ب مباوعغ هدزع 0ك رضاذ از هاف هلع حورلا يسمن

 0-1 "يك ولا أي ورلاّو دص١ نبل دانس يف تكلا ىل ولالاو اركأد نسا

و 3 7 ملاؤلا زول نيردهلا نيدام وهو رعسلا صو ناش هلاةازاو يا
 1 و ن

 0 دحلا درعس ينإ نع بهن كح تامخ :يلل اج دعلاو رف وس ياوددلاو هعقحت

 ١ 8 اإل مقواذا يزحا ةدجيلا هبلذا ين كرجن مرمها أ هيو ميج مكاخلا لاذ
 ةنلادبع نب ريرج:نع م م مت ماتم دتسا ناو | يان مل هيف ىع نا ددعد هلب



 اء البد فزع مالا هك كيف رظن نم هه لوس تلاس
 يف ىسمملا عضاو , ومو هدر مطقا يا قمحالا عطَملا مرملا نب

ْ 

 "من دود ”ةحارس عا 00 لو لاحت ميلر رطل أتحل) ,ئح مدخ ره هلا دصتملاو

 55 ادع 1 ىمححا» ل ن1 يت ردد

 7 هيجل انك 55 اندو يحال فما ولا نه يقد'او اكيلع يدا سعلا
 نسالا

 0 ف ذمرملا يخل يور و هسنش نب لفحابلا لبا ه نع اجؤم ادعالا نلبي هل ينم

 1 ىس انما ب روب انا و رج انلاد ون نع ١" هوم بميي حالا نااع وحرم ىسا نع

نان درا نا ليبدو تا ومعر لد ىلع فلل ظ
ذ لاىلأب هللرؤ ثيحلا نع لك اعلا اقرقد 

 ظ ١ ْ نا

 ٠ درو ايف سك :ىهش ةحقيدم ةدحوب وكاحلا طبر يشب نع لل ئرجا بف لب

 ]| عنك هذ يرانا نسمع ةموزعم يصبه انو هذداب قيل
 ارم يرزك يش دى دبع وهاناو 6 كى هرج ماذا قول هش

 ه”هرلا ةر رملا ٌتاؤصلا نههزعوا هك وت ذا وماء الل 2 هليصلا ىف همس

 نا ىلإ ولا لاذ ىسازدا نمو كيالملا نمر ات يا مطسي لج و نع هدلا ناد عورملا ىف
 ,مزدو ميس ولا ١ نب لك او نع لص ةالضإلا ف ئصلا ىف ئصلا ٌرمالا زيد صباصح

 ا اهداضو ةدحلا قوضل :شرولاو ين لئسالا اودالا م آد نكوصا بانك يملا لاذ

 نع امال ا“ نحن اع نع ث دئكام او حالا نح الاو كك ةوتكد ددسملا عدودحو

 07 وبلا عار يب يه "نقل يلا دبل هيويربلا
 يأ مارثكو أن دحملا يع ماهطلا تش د ةويينما ةرارح درت اهفال ا( ةو ان كسا
 اريبارشس | اني أولع مادطلا ربط وارلو هلا ىف لاو ,ىضعح انح بادطلا يلع برطسلا ني

 عبرا ع ابطهددلا يي و عير١ عي ابل هيند ماحطلا سين نيماعطم نهب برثم و

 أولا نه هريض هددملا علامط نم عببط ذخا ن دبل ج اره لاديعا مهلا دا ا

 مكين بيرك هبل اانا ذا راواو ل ندب ارامل 4 حامل انس
4 | 

 1 ال ةاتاديلابذ برطصنو منرارطلا مخ لوكاللانع اههضح ةعيبط كم ادا

 0 قارالك عين واد د نين! نبا ليلو ب نشا نخدم! بان ىف طخ ملعلا زيزولا
 | يددحلا ةيعس يل رعد يلاط ين ىبا يف ايم دلاهما نع يوبنأ بطناب نك



 ةيدلاو.., را .ايلصا طركتم ثيدح نابح نيالا امانه بام نباوهد لسرد يرعذلا نو ,
 ” افا ك ند ا ديري ليدلا لاؤ ب دكا ىندت ور ١3 2 نيد اهنملاو نين اهنملا سداندا نيب نهاكابا

 1 ٠ ١ - يف ٠ . هو

 و ْ ادن ا ورص يبايع ميلا دبع وا يس ,وبساو يسمتالا لهأك ىلإ نع لطب ذللا ديقش ناولو |١

 يع اههنر امش هدد ةراش ١ لا ىو د اييصاب ايدل ناك رعد معا بغد ثيل : ٠ْ مس  !لوخزابادج اييزد يااذع نون وع كاك لمآ صن عب دارؤجاو دب يكرحاناولتاداميذ

4 
 ين

 منعا أظ هرزغ و بأ ناره از وضل نيدض ويه و [رالاد نم ىمج رع نيا
 نأذ رع 0 نرركللا لضا خم رلدذا ياهل هاربع يلاو ءلمعا وه ند يلا ىورحملا
 دصقن ىو كام نبا لاذ ميم ىورعملا عازطصا وبني يذلا نرصايا هللا يح |
 طرسلا اوعي خلعت ديد د ايلا دئبملاب دعنا ريؤتلا مدعو ةريسلا نأيب دزعمارذخلاب
 يلاده زال ءلصا تندا تنك لهدا شد ىل ناو مند اذو ف ددعع رمح يف دصم نم ون

 هاور هبانك ىف امخ دح وب ملخح نم 11م رجالا ريس هلا عد اى درعا عاد يعن ١

 يبرم وللي نع راج ان يف رانيا ئبا باطلا اب نع نب هدلا دبش نع اوس نب اكاد
 الق ينال بل |طيفإ ان نعج الاب دن اوونصا ل ىيدملا يف او وعو بنا يلب يلع
 امه ماتادج ناذ مولي ز مارف د! باد أوط متي دملا يلا ربذب جز دن رم هور

 دعأب الادب داواو ثيملانا ؛ ب دنض ميلا ذ يف : ال ماولطلا 1 نع مشب

 هلذإ ذوبرو الارلصا ام؟ايحو ١ انؤح هناوكرتي لح ريالا الاف ميج رطل
 ا عا كوب مع ا 2 7 روق د2 :
 اجلا لائد ,ٍسح ذد ريل لاو رفع ننمدنا دبع اك» ثد حار > عضم مون دنس

 . ياو درك يلا مدل عد اذ ورع و١ل زرع ناب انا ماججيف مكادباداوتصا مع
 يانانا اول اذا هلاك 'نيعو دلولا اد وكي قبلا ياك ينم ىيل وال مامن ع ةلا ال
 ريب رار هربت منلك لزدللا ناوج ,ردد لزعملا يف يرن أف نكئ انا تحد |يابسلا
 ف ةللاوك اش ىدي ئهوب رضا إذ ئسح ه داساو ىررحلا ديحس ين! نع يخانإ ذا
 اىاثوع ىلع ان رريميفر ايخالااما مكر ايس وا نيك برغن ل نهر وش نوحاك

 ككل اننا سانا ع هد اربط ىف دوس با "خرب ايكوم ويد د تاو ومحل ئي لح اجد د
 - لوسر يناس لاجن يش هرْع د ةردرشن ىلا نع لسرا ىلاو هلسرم ,ىّمنملا نري
 نيس اش قئلام نركذي ةريئل أش نون ةلبدلا كت ناطخ نهفرمه يف تل نذ أذ هنلا
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 ] 2 زل يا قيفتخلل نير انلا ي رح ١ف ذجح اوملات ل بانه نبسرئ نم و1نيل دال ..اهطاسلا عمايل خد يدنا صررقم يف ع١ الخ ف١ لاصح تسوي هك

 ١ ام اننا !ىصضاو مارح إما لع لسملا كنا متي زاون ”ىلص درع *ظر رولا ادع اضع
 ٠ هوبأبّزال ياوكو دع لانش نع !ينتح الو مدد لقت نوبتكأه ماما لونك ناب كسا
 ١ ناذاهاؤن رمال ياوكانع ىهملا عد نوح ةانشلا نضن أولت هلدرابو ًالااولو م
 هو شالو ,ىلط ىف رح مولظلل اودخؤا يم ولاظم نم مل اف اوعضد او ؟ريك لولقلا

 (| انالخ نحال عو مهلا هنيب ام نهض وهذ لعابلا اماما ىنانئم بط ىظولع
 | م ىعااهاعاوم و دن ناب سنا ئم املخن يا لأرضدلا نم انس يناونفعا فلول
 را يع يارب ذكال ىاكهث دحا ذاايّو دص١ لبد انف دش ىلع هلوخد يف نجلا

 | اوخ ول اباىولا ناف دع ه1 ذا اود واو ,ليصم بذكملا لع تبين نا لا يكتب دح ا

 انانامالا او د؛ وب نا منردأو مللا اناذ * 7 دا1قا١وداو يولطف بجلد سولار 0

 .٠ رظنلا نعاهويك ياوكراصبا اوضغو مزيل لفهم دره اوننحاو ايلعا ىلا
 ] ات ماع يطا زوجج الام لداقن نعاضوعنسا يلا ميديا اودكو مرج لكيلا 0
 هند ئكك المع بذبرلا يف يه ذلأب لاذ أو هدانسا١ و ته اشلا نب ةدابع نع هك 0

 هسا هلا رلاال خد دن ىط مال رك ياما بطاح عاطتشا يد ذنملا لاي اك د ظ

 ' ماحر هلا لصو نيملسلا نم ردرّثد لنمو هارت نم نيب ملسلا شداد اصلاخ ظ
 َى ويف دوبي ١ ماين ىسانلاو ليللاب عصور حفشاو.يل ولا كيرالا يلا نسمح أ يا 1

 ظ تامالا 'ه زم دلس مد يام لسبب ةنيخلا ل د١ كل ل ازد مسمزل و 0 ذ تلفد اذا ليلا

 طا اطر اجلا دبع نب هداادبع لا رهف فيدض وثق و ةريرفن ىلا نع لح نح
 ْ *ىلب اللا ءاحد نأ نم اهرلعام ِش نم ترداو يح اص ؛اطلا ةدنسو 2 ونه [سلا

 تماوبع نود رف ةرسكو ئه خاننملا قه طن نأ يحب و ينم نب دجاسلا ةزيكو
 ىلا و عا يح ايلتس كب للا نم اورام تك لات وظن نااهل نهد

 . عبي لجاس وزي هرو ناريس عبط ون اهيجاع قي نشو مرر دقي ىاءدرب دوغ ظ
 ]|| 1 اتالم نحدد جعار هزات عيصلا نانو قس اموط ىلع عدي هنأ 0 24
 ُ 0 نقل يف هي ددرم كلو رت ادزد و ادؤم يزن الاروولك هذ دش تسك» نع والا ١ يأ ٠

0# 

5556 
 فس ناو نفي



 صداري احول وابوجب و هبل يا ال اريد ريا يعح ١ معضل فشوملا نمر كلم نب ىسنا نع
 اليا ديكوملان وزب بستم الو اقس اذول د انياجولو أبوجو هيك مث 1 اىدريد١ لك نلخ
 دي دنس مارح مهم دحا مسد لباسا نسحو لب اضفلا ند ىهل ال لايح١نسادخا طلت

 يذلا ىلا اكد و لبان داعم نع ض لاحح ,لدبوردلا نع مونه.عقواماماو متعلا ٠
 يلع! يف اهنهثال امه ليلا ١ يبطاو ”رجافلا وربط اونا ١ يطا جح عاطتشا هريعد /

 صد ا اا ع يلا كلا منطصاو رافكلا
 مالسلا اونا ماعطلا ابطا اف ضل وبلاد لح ئسحال تيدا ءيلع يرج اك فيعنم
 ان جد ارويردل مساداو كن هيا نانجلا ١ ودر ول نيزسملا سب و يلع ايا

 ال :يح ءدانساو ريم رؤص ىف |ىجع اطيح تر احلا نع هدلا دبع نع لع عمضتملا عب
 نول ركيذ يوما يعمد نيوتسي يتلا نول ايمن الا ادطا يطا : مرمر

 اطيل اوحاو متم هلخأ تلمح ني لا يهب نينه ولا كذ طرعما ول واو ريجتلاطاو هلاكرس
 ا ا ا بع ماظد ةلمأىد يف

 ٠ اج دانسلا 1 يررنلا ديعس يبإ نع عناوجالا لضح بانك ىف ينسرولا ركيوب! اي دا
 ١وراىجن "نجلا ف لحي محلا اويلسرل نيالا مجد اراد يا ئييس ولا لائطلا

 هاد شس از و ةلصون نيسم ةراس هلحو ذ د نخرلا ليلح مهارإ مهول! ىيلفكت هبند
 بلا مون ,جج ابا ىلا عددري يح اسار نيوش اىلاعزئارل سااض لهب تيس

 . نال ورح د مجاربايلا د رلا واهيل الل اوكلا دنس اد رص ندلح املا نادلاول ارقنف .|
 ميم مكاجلا لاق ةريبرعد ىلا نع ثدبللا ىباَيك يف يدرس اد مح لاجرلا هلم بطاخملا
 نوى ت امنولخرد قع نحب العام نزح داخصلا رانك اد ال نايا مكح نيك رشمملا لافطا

 امم در وامور نير هيلعاماذهد ىل هاو ةرعدلل يلا فلس نل نكايلهالاو ده
 ريغ مهلع اذ يدوم يس رافلا ن لس ع ىع للاب نب ف يشاننع ىط لو و هناا
 ,نكل ئس> م انس ١د أع وهرم ةرتس نع طس والا دي رأتاف ير ائهلا اورو عودرم

 ميا عراملا ادا طب ةالؤا م ١ :ىيلا ةجر ١ يل يثري ةدرط د دقل ظ
 , اب اوبالا وشلعاو تيسلا ترد هلمتنملا قس وضل ارم بلا عمل يا دق

 3 1 7 : ١

 "رن دماعملا ورح د برعلا ةاوعلا ولع نا ريس هلا1ويكواو مكن ومج باولا يا



 7 يان سا تركو ع 00

 مدلا و نسردلا ىف رهالسلا يا ؟ىنحاشلا اود ةرع ىف ريدا دبع شارت اج
 م نا لام كس ا د صحم كنف ؟؟رشي
 4 وحيا ع١ وادا نب ور هادبع حبينا بشل ق

 م 3 0 ا ايلا فا قم ةىحرلا وذ يل

 ءلوحا يمت ياا ينم داور رت
 ا ب أد لا ٍيوذف قرر يف داعلا د دخلا

 ظ 5 8-1 لانلت دش ةظيلطعلاوا 0 ولك ةيساقل درع درع عل ودا وبطت

 1 ا كلو ىيطع  دذسو قيحارك يا |.
 _ةا دولا ايبلطا يل هيب ب 00 كتان

 ابل مجولا ناز موج د 0 ,ىلطلا رجول نأسح دنع فررعملاو باور يف
 وبول! اشندلا يل ١ىإو ها بيرفا يرق بسانت لاو يللا ني هاجم
 00 بلع عسانلل كلوملا نيو صفد ف
 شا نع ا ري تا تبل نا

 ب نك ارحالك طخ ءديباوت ىف ماع هدلادبع نب رباج نع سلط ورك ننا

 ناك يس: :.يازماضبا »دياز ماع هرعيرم ين نع ىسازب كام اد رو

 لوح اهد دوس ي رد نكذ يبا ضع |ررلك هئرح ئارعلا اظفاحلا لا يشد

 رظ درزحلا يطا ل عطول اي هيلع ير ولان مخ ون مص ئسح علا

 ادا ب لا «اياطح ا هدا ةحد تاون وهاشديبج د ايح رد يا

 يس وللا ٠ >ابع نعأشي نه هي بيصت يجر نيازرح نم ناش هذي ن اخ هليمحر

 دب ل١ دادس او رويشد ضش "تن أود دامك ن١ يفد ىلطلا ىلعاوم وزد

 هريال دعاس هدد ناذ يلرمع عادلا لوهد نا ؛طماسل د وع يباب نمل لاذ

 . ىو مومح لع :!د وقح د اما هند اوبلطايفا نان هددإا واس د الياس أه

 ارؤسلاب وعد ةروع عمج مار وعزيس نا ذاوم ىف فرثملاب لا لاح

 ين نبا عزملا وهو عود مج ماع ند ياوتااع ور نحوي نا درهظا ذا ءد

 امدلا.



 ما نع ولك الخس ح هر داؤل ىف محلا د ةدْشسلا دعب عررولا ب نك ف ركب ون اين لا
 ل حاب يريح نش يرماعلا لوذ د هفعضل قلوملازد و ةريروح نإ به كأم ب
 ام رالا هراخ سرع 3 غي ره ثسرخلا ف يسلملي ضر لا |ب امح يف فزرلا وملطا
 ند د اهللاو ا + جرارسأ دارملاو ١ تاريخا » اوه دب يذلا تاببملا نهال أسيد ام عير

 يق هر(, يزد بلل نيدؤحدايد دب نرسص توق
 يد دح اذه يش لاذ بإيداع اببس بسم نكد ةزرلا نؤكد 1
 يعلاب ولو عدرتملاهمج.و ىلع قرثسملا يا ا١وبلطلا ف ضيع بدلا لاح كا
 نكمل ذدج اذ يذلا لدلا صو لسه مللع ةضدرد ١ بط اة دعبلا يانا
 لاو للا وع عرخأ طعس ئعبلا ب مها ذل ةنانك عرف ماس ١ مالم يلدلا د دب مولا يف

 مزاين انيكك موه و ةءلصد ' ولع وكنصرعلا عالما هجاتج اد وهاد نبع دلال
 4 ماما د 5 5 دال ل ودداؤداو تاما تيدا صارم(

 4 يع و د ولم ادلا ماج ا لم هدزؤب يري عير دارد
 اا رد جبان ةفرحما كو يلم .اهنعزل

 ملا ا يف تسلا مدزمل هند لصا 27 ناذ ”بوملا ثلازال ذب انك صرح ا
 1 رخلا لةإبر و بحي ورح وح نم هطارماةدرعم و بلثلا لعوأني
 مل ا( بو ةمس ثمل فاو راش بجو لاق + لاهي ايلتس قر نعةرل ال
 4 م يساقادرجماو ملا د ةعسلنلا و 'ة'درولمملا6 مارح منارلاو ةيعرسملا مولعلا

 7 نع طب اذ د هييش نس الروشكا عابد س داما د ”لاطملاو لزحلار اوس ث“

 يوب لاق ورك نب ىنسا نع ميل لحل لصف بكف در يارا دبع نلو بهدع نع
 0 نسا يلا ةعرح أ رح جرش هرغ لان و '”قمونح ن ديد اساور يس مند
 'ميعن دملا ني هللا يمد ددلا ديع نإ رباح رداس اذهل د ئييصلاب ولو ١١ بلط |

 سو ع مضلرت يي ول يم

 !|بطس ىا مسا بناها يح ين كبل نا.لوؤج يفلان يل نام
 رع وادب ا هو دخ عش و * درع لرش دا دادخل اىلظحت مل عضا ويس و

 هند ولذلا بلطد ىلحلا لطيف ةلحرلا ب د بم يذلاكمين» بلطي م يعد 7



 يخلي وحلا ابطا سا ذك ميد راد نب يش ان يدار لارلادبع نا
 .ليشحل بابسال سجس يق ل طل سيم هنأذ نينا مدي لك يف ىلبدلاو 'ملا يبا عياد طفل
 يالا موي هنك بوم مد ل يف للا لطف يم ملط اذ بسال بو وا
 ' ميما و)لعلا ل امو انوع يع نأطلسلار دئدا) شم وبنطا دوعس نبا لاو ركأ

 ةزعد جلوخاويطا اكسس وه منك ىندنض هرئو كلف نم ىندانعاه لكرح ناجى ١
 نداولاو لطلاب داب مشنا اول ند ل ئه ربرداشملاب زع يا يرتجر مالا نا سنن لا

 ١ يف ماك تصرح ناو لذالادو اوكار دام ناداقيدر دابلطاوِلطا ل نسل ىلع

 | اف راما وح د لموملا ن وكس و ةدحوملا طن شنب نب هدنا دبع نع هكر ان يف رئاسع ناد عراد اود
 ردا يدا ئهاحرلا دنع (ملع وس ولا وه دايزلا فا للصتلا ايلطا ف ءىعضل قلو زهر

 من أذ اجا وعو ينضب نأ ميج مزن ياش ركذ علوخالا مكأذ ياجالا
 ل د ةركذ حوا 7 مدملا ناح ٌيِيدحلا نس هلم اوفس لقلو جبن يفيدج دانك خد
 ميتغأج طعس ن ءرظش يخاذ ميوله ةلظنملا يا د ولاد ةيس امل انه ضفلا اوملطت
 نا 'ىب' نكو بالحل ماكم ب انك يف ىظارخم يس اذ اذ انلوح و هاند مكانس

 "رنه ناسحالا يا فدرعلا ا يلطااه هرئعد قارعلا نوضو يد رجلا دمعس ىبا نع

 رمّلع لزنت ةنعدلا ناد لح ديس املا نم هويلطت هلو ىف نك ين أوشن ىتدا

 يلا هلا نا بلاط يلبي دءاشسرل عا ران نع داجالو دلال ا
 ءبالظ منيل جوو هلاود ما بيحو مثيلا. لها ل ئاخو نورعللا َىَلَخ
 ا مار بردا نم شيلا «ىطتنلا ية دجلا ضرالا قالك جداكديدختملب
 ورحل ايها ماين دال ىف فدرعللا لصا نااهلعا دي ىو مداستعا قعد انز و

 ١ زح ”ىببلا موي مدلا هانآ سانا اني دلا ىف مدورعد لذي قعد رح الا يف
 سس كهرح ىلا قارسلا يدا ايدل يف ويلا نها نا مغ يوه د دؤودرعد

 ١ عطا و هرعد يح نا و دينو مكايلا يح بناطيل نب لع ئينم ىملازيق .|
 . دولا يف فنلاب هرما ينجو انو ظنا يار وتتسل ابرعاواهيبلع يأ وتلا يف
 8 ر ٍيسلا لاوحا ىف ةربحلا ميش دروُ ذملارابتعالا هيلع ند يئن هجو ىلع
 ىاوحر سلات ركام نإ ىلا نع بع لما صعيد لغانلا ده زبد دصيل

 ظ زغصملا ظ ظ 0
00 



 نادي ىثشب نململا طركتم هشام قاتلا هجر لاق هلك هبل ةوّسح ممل
 لضذ نم جا يذلا نما زهاردلا يلح دك تيد ازد |اىييلع يا د يا
 دال أشلا |يلحأ زيكا ثيازح مدجران دارلا دامولع قارانلا ف هملطاود حلا ىلع لا

 زك وباورزج طروع : هيي مهم 7 د 1
 الع ١ زكا مز وبدا دل سنس رانلا ايحارثلا نكن وكب دارما ناب بيججاو تنبخلا نهارك
 دامعلا نم ةآىلا طن نيصحنب نارغ نع تاج كأن ىلع سس م محةرحالا اس ةندجلا
 هزابي ىزلايأ لسان ممحاصادبم يذلا هل لع اطرعكرثلكي ا هنن وطا © نييلصملا
 لاوسنرب الذ لاذ ا دردلا يفإ نع بح ههلع حالا ملسم قيد مهلسملاب نيهسملا نم ميل ند
 (ةأزعا ىسانلا لوطا ظل يم بقا لاذ اي ,ىجو هرك' ذه مالسمل ابا دبي انيك لسانا مدل
 سس نالاجر مسرتكأ يف يات اولصلل نوي دولا [ىيعلا موي ٌفنع عم ةروهلا ع

 نذوب ناهي نوب رش :برطلا ف نوب وكت سانلاو مصنع هيلا لاطاش وجرب
 مولا موب يسانللا ناد ىرعتلا نال ماو ددللا يف زم دلل هانعم و١ ينل لوخ ديف

 ءانسو ةعاججيت سسنلانث قنعاجد يب عادلا نان ل نفد تنلا نو ةداسل نئصن برتهلاو ذي وباس ور نؤت ويب هانصم داثث ايعار دّت ٌيرعلا يف نود وكن ٠
 ٌقنعلا ل طرا موس اذ د وع د ىاجا نم ن ادرتكا ن وكب أمون يب ذاوملا عجن
 مكر ايسكأن نومرجلا زا يَ ولو لان لاه ىسارلاىيكتناو نجلا مدع نع ةرابع

 هاجر زكام نب سمن ١ نع يح ةنيلا ىلا اعارس هرتكا يا اهرمكب يدر و وة ريع و
 هزم نهالد والبلا هيلا عرسه مسيل يشم هدجو ناو مسبلا نس عيل قا سناب ولسا دجد ا نادال سيب كلخ ناناةواىي أيعاورا هيلا عجرماص 1 لح اذأ نانا ونل يا اناو طا " لاح
 ئل ولا يعن امك عاض و يول هررح |كدْيح وللا دمع نب رباج نع ىسط ةكربلا
 ًاهريس عازل ازنخلا ىقفا ل وارسكب كسلا ءلضفتا ا بطلا برط ا حذح
 > يردزللا دييعس ينإ نع نم دج يللا نيالاد او اطخ هيلع ر بتل ىرتش د
 أيما نسم زد ل ه درب لجرلا رع باشكدلا نير يدا يي بسكنا لطفا
 >1 و ءيذ شع يارا ورب خيا 25 28 ظ هن 09010 3 ا ايد د واذ نأ



 جل معسل دعم معسشلا نس عل

 قب لاذ أك دا لاجد و بالفنلل نبع نن١ نع بط جرح نب عذار نع بط مخ
 ١ "رخل يلع صرخلا بسم يصحام نال مدلا عبد قف معيش ١بكب طا - ١ ناجر

 ' هيذرحو مطصملا سل ةنالرم | هر و عملا نم ضحا يقفل مند بطا قل ل ردنا نيد
 00 يا تي ا ' 780 رب تاور طعل يبطا ا> فض داس اد نابع نا نع ىكلا د باقل الاس نشف ىزارشملا ا ا نا لا ردكم ا
 لمح ذي نان اكأذا بط ىما باط لاني الا يروا ل يو

 اره كرك ذ نا دارملاان ناك« نلكح حا : مادي دنا يرهرتلا
 رئااخن فيكذ يذلا عضاوم ع هدعلل هروطا عندو حا هنود

 نب دان

 هيدي نأ طصملا نا عيد دن هند بطا (رالذلا يحل دامسبطا
 اكو اريع يع رش هل ذ

 وا لل نإ نإ تنادمع نع بج ح٠ ع |ىطن جت او ارد عرساو ةدعلا ىلع فحا
 . 3 ةد اعل انط١ هال درابلا لحلا بازيلا نا وا اويلي

 010001 9 3 ديلا ا ريع دبع ذل ردا و بص دكاحلا

 1 1 باو ةالسرم يرجزلا نعت ندين تار تدي

 ي' ثمدأد ةبادر يف تسأه يف يراحا ج ل بخ سيدان يك معلا لاجر هلاجرو دنا
 1مل 0 يت امالا ىْنا "ل ومب هيلارباا امبالا رمال اذ رمإذ ٠ نعب لاو د ةدد

 ه واعف ا لحا او ود ءهارح اوهرحو هل هلح ا ولاخا١ نارئلاب للا اوم نذإيا هللا بانك
 باكل ناد لددا 3لوفااو ماما لبا ابح يكدبد, د حداد ل وصد هون ٌرهال ,ىرحام د

 .اهد هولختا ءلخت ىف ن ذااز نارملا 'وعرلاذ يدجت|مودب ىلخلا لعااناو ل يلع
 ١ عزحلاو يملا ام ناتو ١ .ليملا منن ىف وع نع ىلع ١ شاد هنع و

 عورتا نم رع ف ناطقا! ؤحد اب طاعد ورس١ اهم :لمتلا نمحا د "دفع اونلع ين١ مايتنااورولعا نوط وم زداور و هركزح بوعرم وحل ددلا لوس دانيلع رحل ع اد نبا ان هرحاوملو رلعأ 007 ماو اا نااكاو دع
 مث رك دايعر يالا هدعرذلا نب ١ نم انللادبع١ ه8 فيعنص دانساب ليسا ما نترح
 هدرل لطحن ,نخل ومع ندلخؤع نلكللا قفد ادرعو رول دل ةدابعلاو نارا ةدالث
 ١ ةدامصلا ضحاد راّرودل م والت يحرك ىب انلادبعا لوبن هه د ةردره يلإ نعزم
 ١ لضح باك ىف ص ولا راوفاو للارتلا رامظاو يلاًكدررلا د بطلا ىااعدلا

 دسملا ىثولا ىدراو هج الا دحا يئاعلا صد ناوع لس رم ١ ىلإ نب يي نع

 يضدرحامج ىطاوا هلا بم ينعم صو ةاركات دنع مد يطهى ةراّشسا حسرملاب
 ٠ ةاكأرتسالا نمابتس وا هرج. ءاهصا يطب اكرثس ريغ دبعا يأ ايشددب كرت.



 رذرد دمع ارم“ درجت لف ددغ يفق هدلارك ذا و ظ

 رو ب روم هب وكلا ,5 هربصلاب ىلا دانخو !ايلج
 ا مضايا« نان ضم انو يعم قترعا ناضهد 5 نعاو جواعرشس لاما اطعا ىلع لطم ال هن 0 >اييحي اايلج
 ى و نعره وا نسف أر دذوت

 . ملاح السا ةفياع م '

 00 ريت ان ناح مي ملفخ نم يا هند كرنا يل راند كيلا» ابا
 : ريس ال ي' ادب ١ ومس هن دمدلا : ا َ يا ملا» وداي نا

0 1 
 الام ف يو يح الستر دول ول ف سن دع ديلا أم ها ٍ > وسهلا يف ادجخ نوكت ناب هارنن 5 ا

 2 8 يه دي تاسالا نأ يءايياو مسح أن نك 7 1 2 درععاد ٌةمنملا يف اصلن
 ا قسم ّى درا لاو لبجنب 507 بح بلع ايلففلا ل يعول 20 ا ناس تعودت امم
 كنوك لاه دحو هدلا درعا : ام 1 كاهل اند ةدرفج ةيس سلع

 14 : 3 ١ ملح يكل دمج ٠ داسا 76

 در واكس يق اقع وشن ٠ ب معا و أ دو ص وال يسرب
 ناياجن ئئاذ اهيبلا يدوباعز دو ربع نم ديهطس ديؤش ناب يولايف اكشن دعو ها
 يأ كا يا ا دووحد يي يف اكس دعو هاش
 0 0 ا ب 0 مب م يبا تنباع

 : هيادب ول د مل ميدل يعل يس نس |ىهردام تيلع ولد ايلف

 ةريجاه ند : ١ انا ىلع امحز ١ : لع مداد ذ

 دام هن كد كا ف ر ىاابخ وه اىامل مناي

 ا“ 0 هربغ د كر ايلا لاواك فروض 2 ١ / مكناس ناكول د
 هلا ١ءد ىلا : / رث ول نأو واوسارجا هقد أ ل ا 0 لاحد هارد كئأاكللا دعا 50006 0 >ددلا يلا نع بط ةئلكلا و

 دبوس د
 يق ع ل دب ءيلع ىندد ريد ايدل 4 .

 ندا ' 1 "ىلا لا دحاشم هد بد نأ لع نس د“ :ُ

 0 4 رولا لعام كشط دع قا وللا ا ردا نم
 07 4 نح دود لد دب أمس اهذاك يطل و ٍ بحادر يضخلاو

 3 هوع > ىلا
 هذ ل

 . 0 و مدنا دبعا #,لجابب هداضمع يا نسخ 5 حيبس رياعوا بدرع

 ردصنف رناج :ماغ وبا ل وملا رمز ىث لا 1
 د0 فلن ناز عيض و وا عيدجو ا نسل قيد دح وا نس نا 3 هس نشرية
 اي بر 3

3 
 «ن '

/ 

. 



 أح ناكنا و ريكو اريوص نم ميج نمط هاد درزؤاي وف وا اينصادهب هل
 قلع ىبلل يلد لاو دوتمسم ننإ ميلا دبع نع منكرات يف ركأسع اننا هريع و١ ايس وعم را
 ” ةدابعلاب هددردا يا ئهترلا او دبعا ل فيحض ه دانساو هركذو عا ود عماوتج ن لك

 تراعللا يي الو ىسانلا هباوغد هدر مالا ىذه اد رجالا وربط ماوطلا يطا
 انوح؛ 2 1 ىيسا نا ياخد ههلع مس د ال0 يللا ذا كام قا مدلسب :نيلااولخ رت

 تبأط ةتبار 51 هدلا لويسرب ملط لاو ءئسحو ةيبرح ىلإ ت نواح نانو يلع
 اذا نم ينيطبا تلد ,آه نم لح (ىلس يك لاو قس ىك نع سيجا ىنبع ترد وشن
  ر ضاصلاب بحاصلا ١و ريثعاو أدياوس | ضرالا اورثعا لل هركزج نجل ١ كخ د هلض
 7 ١ ٠ ةركال د رخو تجي« ئلتح١ ركاس امد ئلَسيا اهم تراح أذ ةدنجحل د ونج عاور كا ناذ
 ا 7-0 مالمو ةرلب لو ليتم ا ؤنوكيول ناو ه هريظن ال١ نأ الا عن لد البد“

 اهيسوس الا هاصح عب يحرم 'ٌةازن 1 بحاضت نم رقن لوو عورلا بيس ئردصلاو

 ظ أهو رش اةيعاوتم هوو قرح داو وثوم منع أع وقرم دواسم نينا نع دع

 ميار د ليصلا يأ ىلا لع مزج بول محا طسبب ل اركذ قصملأ نام ذاك ذاخا نع ل ظ مخرراهع مقخارد خدر نييال العب رص ناجي ميل ١ ىلا ينرني
 انيعال بم ند ميدل هدركد مناد ءالصلا يف ضرالا لع اصهس رش ل يا بليك 1

 مجارهأع دا د طا دن ران مهاربا م١ صأم حفح صعا ةركلاو نب كسا نع ع ترعة دلصلاب

 مدنا لع ايتو ٌديرخلا ؛يرحادل تا ياءريع دل وه اوهاذ سايح لاب دخل صاد
 ١ ١ لويضر رع ععاربا ما امرك ذ لاذ سابع نان نع حطت ه ارح دقحنب ملا نازجرلا
 ركاه ع نين رط ل نك رج ىلا لاو هللا دبع نبا نييسك' عدلا ,نكدص د هرك اند هللا

 رك ذ لعد انا ناخد انك هيلع تبجو نينا ءنع 1 يا اا

 د عرنلاب خوزلا يح ٌهيلدد يف دار رانلا نه مم ١ ىضعاهزد نضع لكردللا قدي
 هون” ١ىا ايلا, جزا انن بحاصيف .اياإط لوتس انا لإ موس الانا ٌمْلْئاَو نع ح
 نبت ناد ل دجد يلين ون د ئيئج ناضمد يف رعد لكأ ا ا وص وهذ هرك'لو هد

 لمت“ ا يلا مليم مييدناةرتحالا رئسعلا دارلا نا هجو الاو نيت ةرمهربع نيت ىعو
 مر" فج ينعا هريع د قرهفا ءنصضو يلع نب ئستلا نتركم نلا سراويل

 نر ضني ةسلننا سا ةني نشيد رارس الطحن _ يت ©#ةه زتوشس ا“ سحجفصسم فسللم ريك نط .  فنيئطيتتنف ير نيبو 1 اة سا لا ١ 4اا بص



 | هب يجدن امجد تلا يف اهولحد ١ ىاانعلا ةءلص ةالسلاه دهن وع ةاشللارسكو 3
 ا لنج مجد كاتم آنا |يقممدردو سالارياس ىلعاير لوعفلا انبملاب "ياخ دم كذا: تنفتملا
 / ابار ىللل يركو لص يف اونأك هج ورح سراتمس أمسورخا ذا مى1ل هنن هلع يف نا
 ْ أوسبلا يا مهملا دهشس و ةزوثلا سسك ودعا ىف ئسح ٠ دانسا و سجنبب ذادد نع د ىلصملا

 0 د ادولا تروي ةدفا نيخيال كر دص عضو لحرب ياا حاودا دل ماعلا
 سابع نإ نع كري: نب اضاع طردصملاب عنو ةمامسا نعبط ناز رلاد

 1 دي رعلا نات اىنلاو |يلحاود ١ درس اريعا ا> يدها هدرو مع اجلال او :

 ا 1 نع بع دع ىسن هلفاب ريكا و لمَ مج عملا نال اك لوا نايا هلزنب فل يف
 1 , ا ودعا حت وس هب دا فيدص داش هلكت فيحضرجت نب الاّ ريغ نب ةماسا
 0007 «, علا نصب اون انا مؤاف ملم يب هلا ىلع اوغل اخ علا فاشعلااواصبت !نيذتملاد
 ا علا وزب نادوم ئبا دلاخنع به ىمسلا بيعي نون راج لباهيد رع ل اوناك مينسك
 ١ ١ ني نسل ند نا( يبلا يلا لاو ؛)سنرد الح أت دوما قدو :لموملان 7
 ١ ىلطلا ىااع دلا نع ءريج امو : دا ى' نس اناا ١ ل هركذ يسمراعصا نمد 31

 1 رخْنم لذيلاب ىّساو لل موس نم أمنا تبا و ديادشملا دع اىيس هيلا نن
 مه ملا ىلع كرولا ىنيبعُخ مراد ل نمو هقلرود نه نيس وللا ىف ,يمل ند يلع م ةلسنلاب
 0000 ياو يرد لا( ىووبطسا ورشا رك دهر واو دع فقول 1 ًاددلح اوف يحال ىيحوفف يود ديج هدانسا ير خيم لاك ةرئرع نإ نع سبع ىسط
 لدلا مد رياد داحلاو ٌيماحملا السنا نا مب يخرلا نطنلاد ناسحالا رسْكلاب ر١ يف
 انا وللا يعج ثنا نع صو يحل عندو نب ومعلا يلا د وللا نفعا ياربي لضا نشل و
 ش اهتشولا ؛(> رز ةكرادعا دال نم ندد هك ودع ىدعا ف يستحم دانساو نبا

 0 ا ااتوفح وب مزالاهرالا نم اك .بيتكذدا دو ىسارعلا يف
 ا (رأاولا رددار ذعا ل ئمحدانساو ر ويتم يالا يروش ولا اه ىلإ يرد ارق ذ نع

 ىتقسختم مس هوي

 .ج2 هلاطاىاءلجازح١ ثيح هدر هئيدر دعمل قد لذ ناسليالا كثر نع بلس يا
 هدرا يرو عوجرلاو ةبانالا يس وهو ؟ك رحل ئم بيرد اىو د نس نيس غلب ١"

 نأرهلا ركارسكو هلعولا نوكسد لصولا روقان اوبرعا اه ةريرخ ينام



 يلع نارهلا لازيا ىبدم نف بارك ل داتلااذهو ىبطلا

 مد ذرب مل هدارغاوبط١!يسملاو لوو بارعالا حيدج د ”قالا سارع نه داس ي١
 6 در دحر ,ضنارد هسارع لوم رمت هلا نبا هرس !نوف و راركتلا مز اليل ةئللا بيزرع
 ضارولاب دارللا ناو انلا 1. لا دودحو ثيراوملا يتيارد رح دح وجا نيد يمك يكد
 ل أ “تمد دا زر وهرلاو ةيفخلا ل١ سلا يلعب عطام د وديا دعنا قاكلامزلياد

 لاطانم دبا
 مضدارد و ءذد يطال 5 ةراشا اون رعادل مت يد دنللا | ىطدو

 2 ناش نعاو روما نا يشلاو لاح ف نئاانص ليصالا ضرعلا نالأمد
 اجلا لاوورنإ دل ؛ نع بعت كرس راؤبالاو رارس كا نم ١! نبت يناو دجو ميزعياد

 ١ ١ لح .ئدض ىلع مهب ناب يع ذا هدر و ممجدمع مع

 ١ يانارملا اونرود ره ىف يللا جاقيام اهءد داملا د
 عض ولا و اثري لاو دولا انكي يرابنالا نإ !نيجلا
 : 3 يم نعأ يناثلا يراضبالا يعج رنا وع اليطعم مح ين

 لاو بو |ولباَخ يادنلا ب :يكيلع قد دح طول احا صرعلا نم ةرلاركو
 يمان يأ ىد زدا يعايد د وفن معهداو ناذ نارشلا م اهحا يلع سرج نجلا يلعاملادل ١
 داو ينال جربي 6 ديرما »يسلك ىفا يع ال > وهو يا ملف ناو نع
 أوضرعا و د لصالايف ناكل .هلأ يف ود نانو  ىن وع نط امد داهمح 0ابنيظو صرعلا

 رهام ةزرياج سياق قرئاد سأل ايل ايلحلا الكم نع هوس ارمككلا راحل نال مباقد ىلع

 يجب هرزكو اكرطملا يلق ذا م كك نح كلا نم نع يل ؛كرشم هج يقرأ نجي هيد:
ما يقر نك 217000 كوع ىع دوب ةدأياو هدئاد

 1 سس انتم دل

 ةزبم رولا مهعا يقنلد سانلا ئئاول ديا وشرعا لا هركاذح كك ذوف يس فيك
 أسر عب مد مىكهلا يا س اننا يف ميدرلا ع نيلط ي١ٌتيكتبا نا 30 يار ايؤتسالا
 ا توكوا م دضا

000 

 | قمه داهيتيا ةيارششأ ص و بش عج اا ورعا 01
 . دعب الورد ةارلنخ يا ”يييد تناكداو توطق اذا متر بره ل ناشلا ياهداأذ اهويلصد هذ يا زا ي ١ ناح لاياح لشد نا لحال يا اخرا لضداهع

 1 ١ :  00اهنا ]
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 ١37 ذي ان

2 
 يرضخ

 بجرب ناسحالاو ناركرلا بج ويل مل اف رو لا سس ل ط ظ
 ىا انمإ ورعاه ديج «دانسا بذهيلا 3 ىلا داق سال 2 نادرفلا
 لأ نعل رك طعم ذا عتاذ درا ردا نموهم و هر وهلا ريس ىلع هربا نعو درج

 نرمخعار وربلا نط نيوضا ىيرججد ال ىنهد يناسلا برسم رمل 2 وج
 مل لا ىوص هدانساد قر رلا قا نحلا ماللأو ميلا يفد ىلخم نب :لسفوأ رطب اججلا

 يق ١ هننارغارك وضع رعا فج يونغ مانعا يزول زنا عزو نسخ هبهرم قرط
 ث هباسهد هلالج كونك ذ 00 » هكر ومد معلا ةكزج «رمالأنتماو رعار ىف دسم ا

 يزيسللا ٌيرطنع دوب ىذن» الزعا بازك,زووانسإب يلع ابلا مام ١ ىنإنع رد بوللا
 ناىالا سكس ند ارك ذ ناذ اء دن يمك ب 2 د ا(. ينك يذ بام مرج رمار اذاىا

 3 أهي لام لزعا هرك ذب مه 0 مك اما
 ا ذو سال تشم نا نرعلا حراحل) زئمذ لازم الا دنع عارم 1:ليلحْع ىا أهنع
 ناو ديول مرع اال رعااو ئضعؤم اهر دق نان اعار ند د ايد زد و ايتن
 مع دحل ال9 لزلل زر ل يياأول نشد كلوا اسما نع اولزعا هلا دبع نب اج نع م ل نود رفل

 ' يقدالا ريعلا م مونيا هلا لع ل هند ار ع ىسن يا جريش نمر رو ى' يلا هللا كأم نال
 املا قس الخ لاز رو نادل زال هل اره الالو كك زول ةريرأ د هلذ ميال يف نبا

 لاو طر لبو يع ير ذولاارلا ان يكسو ةلصحلارسكب د هربص نع بط ص رحلا معن
 0 دكد عيا انعم بردلا مرن داني هدا لور ازع هناي واعامع

 ىبدص *رأنساو ه٠ 'رؤ هللا ل وسر اًنلأسف لرد و ور : ناار راك ٌدي ههلا ازيلع ٌتدتسم
 ظ ةدومم للا وع اًمياور د طعا هادج ريك هلحا ولس كك نا واسم نب 0
 ١ ولمد هر وس اركاذادارلانا يكد > يبس ىسناو عوكرلا نماهبين (ملغح نارا نع

 ريغا | يمعا اه ه دانساو ةراوعلا ضن نع س يرحايف مد درسا لبد ةالص |هينمع

 ماتو نازلة ود نويل ىف رظنلا لائاهيس اهظحام د ليام نأ 5 داملا نم أهلمع
 6 هلا رظع اوهو هرجاو رو هرهاوا ند هبياحت دزعرارّيعالاو ينام

 ئيدض ىديملا لاق إو هدانساو ي ىر درلا ديوس ىنا نع ارحالك بع يذعّرتلا كحل
 1 سرك : يلع اج ولد مناور ىف ناوبلع ىدصتملا داس يذلا ادي



 - يعط هداساو ةربرح ىلإ نع دعاسرهابكار هن وكك هان يلع ل دد ملاح ىلع اج ناو هدد ٌرهال
 ىلخت ناله ,ئيلخد اذا رىبحلا ع ن اندكر لاَ اهوح اهو نيد ابّمح دجاسلا اركوماب دد اوطعا
 ميلا نمر اك نحن هدانساو يرصد هلا دان ىلإ نع م 'يرصشمل تس اذادعغ تسلج نا بش
 يدفن رع ١ ذاذ ادد هلا هرجا نال رد رع نر ناز ءلخ ارك يا هرجارج الا اوطعا ىلوملا
 - عازم ضع هل اهيذ د يلع ثحلا نع داس هدى رع تانج ند هياطع ابرمالاو قييجيلا تعش
 مدلا درع 'نب ردأج نع نسْط ةرد رع ىلا نع عب الينللا نب اب هدلا دبع نع » ٌىرهنول ناو

 ا احسابع١ حام تاب نك“ .نيع الك ةدرط د كد نإ شائع يه رمل يك
 1 ئل لا ن سب امد ب طبرب 5 ذلا ليت اوه مولا يطرم ال ياايلا نوكس يوب الو ئجدصلا تب

 ّنكمس ١ ,لضف كتم هه و[ مسمار يد ناباعول ين دهلع ين لناس يا اكيلع
 ١ انيلان ثطعا ه امد يق 2 قايم تكسو 1: ىلإ تنب | ىسا نعد ؟ اطعاأهرضح

 د55 ىطرولا لاَ ةريثكلا ىف اهلل ةدماجلا يجول فيلملا تارلكلا ىا 4 مباوج لوععلا

 ٠ اهلل يذكراص يح مالا خر متحاو يدخل ذر ف نازل ميدارب د افلا ذهأج
 الايد ىسح ىدانساو باطتخلا نر يع نع ملبس 14 ردصعا راما هلووو ظازحالا حملك
 ةذالملا نركلا و ةرثصللا ئييعلا ديما رجلا يف اك يف ودا ركرلا ئه ةؤملا ةر يسن تدظعا
 1 كار نه ب يه يللا عاولا نع ععاولا و نيس وطنا 8ر وس و هلع ةد وسن تيطعاو

 كسول م( دو ةروبلا هر هس من احد هتك اهلا ةر وس يبا بانك يي اذ تيطعاد
 لذات ضهلاو سم دود ىمرلا سرع ف | سرعلاا سمح زنك نه م هلالع ذر وسملارحا يا
 ابن مهاج ناريه مولا 'ئه نمتمل هر يس يراسقح ةر وس نال هزمعه وم ةدايز يا
 اهواو نيدجنا يد نانا ّيدلن |يلدا ن رولا فن اطذرا ناو نيزح. لاو نيلوالا
 اوطعلاو *”يوبلا جلا ٌةر وسلا نم ماع نم مل ديعول دلبلار يس نم هلو :رلصا

 ا مالا يب ىلا هَ آخ ىذدلا ناتكت١ ىلا ايش اض ا ولنا قا ٌياذد يلا :

 "أ هيد زنود يلا لسرحلا نبه يموكلا ةيا تعا |> درت ىلإ نم هدلا دبي وضل ئونع وهو نيل ١ دض رااسج نإ للا ن وكس د عملا جب يعم نع بع ك
 73 سارع نسل نعرؤصنملاب ىتينرصلا ن!5 ع ا> ىرحا ةياور يف انكم مبابحرصم
 2 لش اين هلأ نع دحا طحن ولاه ٌتبطعا اء يره ىلع نع يفيدنا هاورو كرعملا
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 هس ةياور ىداز يد دددلاى ب يا بعرلاب ترم :فلس اهرؤص يبقووسرلا متن امها

 2 ١ يزيسا يل هب ايس عداه علل يما ودع 5 عاتفم عج. جاده سطع او نرسم يرحا ىند رعش

 1 كلا نط ذج ضد يا دا ترمس هددلبلا يهل هيلا دعو ةداعسا نيرا قزح نال
 3 رم واح مرع ”ريللا درع اى ماه © 9 ينااطلا ةرع الودع بازرملا ىناتحو هوداسلا ظ

 ظ ظ

 ا رهو زوز لارا لئنع حس اهلل جرحا ةهار لك ند اري ند ثأقحو
 ظ ياهلا ئنيمأأ وع ىلا لص قرنا ومع هلببلا ىنعي ميلا 21 يت 3 ١ ظن ردد رمىصل فلولا

 ظ تلا ىيزملا لاق اخو خمس أ.هع فلا هر اوجد هرطوع تقال
 ا ممعاح ىلإ هده ئه رهط نا مالا ذع لمع شن ١ 0: غيط و عطل ممالك

 ٌ اهو لوو كم يونلانباراه لل ريد |(ىهنشلا برعلا ندا زهف نأ( كنك و 'رجذ عبلب ٠
 ' . 1 2 ظروتط طوال تا ا ظ

 ٠ سل نعل ىلا“ رد ولا يمن هينا نع ىلح ع ليس ,لاه يفع لابد الذ ءعهاس ىوشيسأم

 ظ 0 ل مداطلا سك رطبا عازر دوج ناجل
 ظ ىو عدي رد نر ويس لك حد ئئلاروزلا ناكع كتيطعاو ةرحا د هارد مهل اننالا تك

 | ”دوس هزخلا و يرؤللاب ناضت 5 مل ناّرهلا يلع ىلطُ و "ريم انا لع لظت لذ د دبا دنأم
 1 رك داع نايرحت ا نأوسا لمع هلاواذ كمناو ثاوخلا ملوا نا يد هلاو دانت ا سانلا

 مالث'لوحد فار اندسلا لادن ايبرع ألا لودي ماللا 00

 اطل ئلخ رد ناطتلا نارع مدد عقس هلا نبا لنا و نخ بح ىطح لد مالعالا يف
 تتعارك نه سرلا نم ١ اول وا ىلا ص د هيما مر يسرح ئه ثايدلاه زود ثرطعا

 _ نادال د قارعللا ظؤاحلا ركذ ملم دحا اووي مخ تزن و ثرحد ا نيا دن شرعلا
 . "فد لح نع به للم حاعيلا ريا زود نو دو طم يف لاخد لي ىل بطين ل

 ”,لصخ عجل سمح ىن لذ تيطعا ه يم درحا دانساو ير نفلارذ ىلع ضانافلا اهل ١
 هود ني دزنم دلع اب موا اكو نسا ةنص يطع هنو يب
 مهن كيو نخل حا تع جدو مالسملاب تلا ىلا مالسنلا تليسعاو ضعبل موضعب
 اهلا فزَما يهو موسلا برعلا محن ايزعلا ب كاف بناطول) نا هنت هباضيد
 نه رالا يعديلا حرص سرملا ةرك د ضد الا يمس ء 1/للل دييسملا ةرس الا بخ د



 هديا وإن ريكو سصارلا دك م هرلاو ردرصلا يع ديلا ليغ سبل 2 كولا ماما

 ' يق'نيما تطعاد عيضالاباء رياب| ىلا ري و ,ىهبو د ساد يعمي دب بج عد ناعيا
  ةلمفلل ءذص طجدرل نا 1م ن اوت دحا |هطعنولو يما اطفلب هأع دوا ةدارد قدا مح
 دا ستلا نع نوكيال هاذ ند رمح هيب اصاطعا يف اكن هللا هي نادل هل هيلث أو ”تلالا
 "يهود اود هيااوع دي ناك هاخا ىس ىم ناخ ابن ال يح هرتثل ةسشملاب ل هل ةببملاب د ده
 اريده لاك د اوت وعد بسحب د لاو مح قئباربملا اظل مرلع ل> | ن درع ها دياع د ىلع
 ىسن نيبو ست ىف هد و >روه نبل د هاللسمع ىف ماس ىلإ ننا ثرخ' اندر سوم لاذ علطالا
 اين هلا يد دحا ريل ئيلعتلا انسب نيطحت ما لباصتلا نب ي'أسمت تيطعا ا كأم نبا
 يف داز ينم فررلاب يا بعرلاب ثرغن ةدايزلا يزيل د دحللب صيصضقلا د دي ان هل ىلع دي 'رالب ىليهلا ف ن نيم هصياصح يس د ىجناضلا انه ين يلب ميد دحال مج مل يا
 ”ند دملا ناريس نم ىلااجب و قي ريّؤس هريس ئه ىادعا بولد فاه دن دا ةياود

 ينس وتنتج لح 1 الت ياأرىبس ون الذور2ا داز نمزالا فتاح دادئادخ 1-9
 :ىئاطلا جفن از يلحو سسك يد لا عصحال مره دقنملا ىف الا خالص سا د لخت
 2 ل يا ت١ ديزم هدأ د لاو 0
 000 علل مدل هورص ب وااونص وب نمي تناك ةدلص ةيا مكر د١ نصرالا نم يح نايف ين
 ةماعلا رى اسملا ترطعا د هيب اسما لازد د ال ل يعل ذ قعازلل هوانبز يجاتخ ماد
 ا روس زل رمال هةزجاج رم ديلا نعني ىلا اناكد درو م اللاو ناصاخلا هصاخلاو

 كتبت معي سانلا نالوا نصا ىض هلا نال نحارث ذيول و حرجا ىلا دج نخ هنسز سان "داع هلاسرا مهلا تلسرا يبا ىسانلا فذ تناعيد يف كناكو ةياور قيلدب
 سر متارولا ىس هلو للرسم ايا وانو ىلإ نك وأ هدا ىلا يرلا نه ذ

 7 نط نورنا ناو كداور لدأع ميداؤل اوبر ضررا نعورسد يبالغ كم
 صاح هدو ىلا ب دخلا ازهوف هلو د مسع أ ىنبا موه ا يلا مزج و ؛كأىحلا
 ظ نع نة هيساينا ا وا نا ىلا والاد
 ذي ماير بيت ركذ ًاهمللا ١ نا نا دحر ص نب ضلوملا موا حا ا دبع يسرنا

 | رخ : 0



 ايا ار هدري ل د يراوح اعاد و وهو هدا بحاصج 00 'رغا
 0500 الغ رم ذ نرمعا ئل وللا نفل د يسار عا ل ىلا تسحب و اقلب هاور
 560000 نا يلع ا.ه دححاو كن ”نصلا ضد اىاريس ىرح درذ راك

 ناس وب رحل نع راظرل يود يراذيلاو يت أرب ىنكي ويس نعواور هدال يدحلا فدو
 نولثور مياجالا دا قد ١ نم سس اللا نم اننا نيعبس تيلدعا 3 كرارلا لع هنن جا ىبي و

 ردبللا هل ناك منو بيحان لاخلا د يا موضج وجو هب اًمعالو ىا باس حر ود رحل

 قا ناسا دادي ع ماهل رش ,ىدراّءلمذ وحد هل أك ةلمل هب اضكت

 هلك ذاق احر 26 قالالحدب ١ 35 تيلط ا زج وزع م تدرس أو ل |نيمراع

صخ دارملا نا يح افلا ئيعبس املا نييبسلا نم دحإو 5 ىن دارش
 دارب نأ و د دقلا و

 هج ين مدعد يول طخ نينص قي دحتا جوز عراق ذهرثلكا
 رك ذو ترم اا مالا ىددحا يبول ملفت ةركك يم ةباجالا ةداوإ ن١ كيطعا نه
 م > كرم لا نا هي نيب دودج ءيلل اناو هدأ املهْش انوع ىابعللا ل يد ياو وي نا

 نعضل نوض هدلا دبع سابعا نع ريشتلا يف هل ودوم باو بم ةهالا هذه ىنامحز

 فارساندا طجد لا + هيأ ييتيسترم و مددرعملا «ليَفلا بير رد تلمعا طخ نايظادلا> | .٠

 تن يذلا تابنلا يا رسما ترم ااهاولمعا هلو ىلعملا كك ذ بع ريع ناسا
 ايوا ما مب تلاساهو راد الادب ثرح رطملا يلع
 ناو !مسلا و علاب لد ىدلو هنا يبن (رذ الحجل هتإوم يف تملا

 ةدرحم 'مدرحلاا انك يف مجنوباو برج ئيعس نب نسا اركذ مهطتقا عداسمان ا
 أوصد ٌءررَح هاشم لدد رفدح نزور ةدحوم أمس نلعب نيس دج يلح اولا

 انخأ مارا نب ئيما 000 اطحاا ”ىدديروص ىناعم

 قع زلا لاك ىسخا لاس مواو قس ود اللا مياور ظل سلا رطش
 ارث اهسس ىَسا نع ع مج ين ىبدالا م يق هنااقناو يبن ةراس ين قيد

 ارت و متتاوس نه يا مايالا ظعا ظ يعزل هزياو مك لاذ

 دل! ابو زامل عنه وتلا عيب مالا ف ضي مدي

 دلل امولضح ذ ا ا وا

 و ىنان رن

 نو أيت



 , اجب هدلادبع نع كد يع ومالا لعرطعلا مويب نم نمد مفرغ موياما تاداسن ان أرنيش
 ةرداصلا بؤن ذل يا اياطخلا عا هج ىعذلا هرداو يع يكاخلا لاك فاول ١ >زالا غش
 ءاضع الا زيكا ناسللا نال ب ذلك ارثكلا ننعر دامملاب ناكلا يل بو نك ناسنلل» دم نع
 ىنااياطإلا انك مجاج وعاد جوعا م.وعا ناو راوجلا تم اقؤسا مأّقسسا اذ وليع

 مضعا هنيوض ٠ داساو نكردلا نارجرم نابع نإ نع دع ىلا دبع دوعسمنجإإ نع لال
 ه هدايملان الحف ئيدرملا درع دوقدلا نكي ناب |ريذخ.ا أبا اصربكا ياارجإ ةدابتل

 هرم ةيزمملاو اومن ةراور يف ,بّيشن ابل ذب هراشعا يم ناد ةدحوملال :سك هاشم
 ظ ”تايجلا يا لوزدلا لضعا هخح ,نعضل ئلولا فر دوو نيد ولارد الع نع هديسم ىقرازبلا

 ٠ عار ذارخفلا ةودو مولي هنال مضخم ايلا موي ءدلا دنع نع درخ حوف اش ناخنم د
 الا ىف نيرو ايديا ندد اج نيلجرلا نو ردح ضرالا نه عار بصغ ع ١يا ضر لا نم
 هوما ناذ لس عار وخوف ىا رجا صاح نها ضدحا مطتضيد اصوخكو ارادلائ دا

 يبهر ١ عم نم ولعل اك يع يف اهنس بوصعملا قبل ارش نصرالا هب سنحت يا د لع هني
 | ةككه نإ نع لحرح لويسم رفكتال هريبك ملا نا ديعولا ١ ذنمام رؤس دوما مولي
 يا عار 5 لظلا يتعا نم ئسح هدانا رع 'ننا لاذ يسرع نب دحلاو ىث اربح جمالا

 ١ اين هاخأ نكي مل ناوانب د, يح نم كرللا .صتمتني اهوخو ا ندرالا نه عذ بصعٍللخ
 ' قيئامانا ع هبنمل عاد لاو ةاسمخلاركذ و "ىلا مواد وطالا هنهاح رجا ةاصح تبي
 أ ىنانلالنءا هب مرسحل ئلوملا رمز د يبسم ني! نع لح دب وحلا يف يععاو ميلا يق عيدا ككذ
 2من انما غ دهن أذ هند سيب راكم يازمس ينم اهيا دحاا ةهلصلا قاباّوَب ناارجا

 ١ لطتني يراد يملا ىلع لَقَسلا لح اطنخ ةرثلك دىجلا يلا ناسم مريب! دارلاو
 هدجذ رارثحالا سدد اىوببصي ىذلا نعارحاأ|ز ١ فاهالا هد اهيلامهت ىح ةهلصلا

 لوطا زك رجالا ةدادز يرن ناكل دج نا يا مانن عراظناوب مامالا مالا
 أأنزَح ىا اع ىسانملا : اح ري رح ن١ نع ه يقرعشس الا ين يح ىنإنع تداظتنالا يم يف يلا هيعمل ةلبائملا حارس لايف ةراشملا ماني مذ دي انو قمل نسزلا

 2 اعار اذ درحازمابو هاب درا ف ميريل وع ذا نامبالا له اكلا ىا نع لااغو

 | باطل ابوي ال شرجي شد دلل هز وماي هم او اذ دن زحاب ىعا سلع وا ةنزحاب صا هأبن د

 !ةرحالا



 ظ مل وهاني درما كرم نسانملا محار كلو ليش ولا لعالا هند حل يه يد مجان دزحالا
 1 مه يش اطج ءةره اخ عا داحراما هزفد وادح يتلا فد د نم هرع اش لاذ د ةدزخاب يل
 ركام نإإ يس نئع يدل ضن هذه ”يينعخلا ف ىك هنرحدلا قواد يف كقلا و هنن نع

 مللاه وا ىيسضش يف مد نعال نا يخت امجوز ةارلل مح ئمازلا ظعا هىئيدض هدانساو ٠

 ظ بالا: وعلي دكالا ف ابوح هما الجرلا ىلع اًره ىم اننا ضعا د اويل اذه ىزشال ناو
 ٌ نم يسداركرب سلسل ٍضعا , لاو هش اعيرع كمل صفو هلى أشم نم ةمسناواملا
 ! م يس ىلا وذ ورط اخ ليرد الاي نقرلا بتي نيد هدلا و قل رلأ يف عل ةرسملا نال لد ف
 ا ضع ااه هال د مج كالا لاذ ةنِس اك نع بهكو حا نوارصذ زك ةارملا
 يلا ذدا يلع لا > انه أذ ديل الا باسملا ف اود ١ يع اعف ايش الل يس 'نككا ةيلا نارلا يقف هيا

 | ظ ؛ةةريم للا و دريل نع ارتد رينا يمم ,سننج مد 3 نارخلاب نصت يفق الا ف دحاذ ظ
 أ يلللاو هكذملا ركام حا ور الا يريجت أد هد ريود الو حاب الا بسانب نإ ل يب لاو رزتتالا نع

 1 ممل اعمل مل نذل نم الا هررع مفسد ال يذلا دين دشسلا شطبلاو ذ ءدربلا و ل يعالا عدم |

 هك اسود جالو ةر داو ركل مسا وأد وم جد اهبل |.ينخ 3 اوييلج اهئافاش الاب

 0 هنا لدعاو م يلا ذ موت هد طبل مو دكو داع يلاكسم نام ءلفشيالد
 ظ ىلا فد لملأ ند دامس لايف طس وم اي لدعل ان هاد مدلل نا فام هله نارشلا يف
 ديحؤملا أدوا لولا يف ناسح لاو قمل يف ل دخل ابرم الا دارملا و نيل ىلا ناسخ هاو
 روما در يا ّءر ذل امم مد نه ىلاعت هلو نارلا ىف دي وجاد ا ذرِغ داوفعلاو
 حخ نهو ا( ذرعا هخرعل وا ة اعلا دزع وادب انك ىنااهازج ىقاءرنارءءابه و ادلع
 يباعد هلو نأ علا ب ميااجراو ةرمعملا و طابحالا مدع طوس هريرارثد هر ذ لايم

 0 يماعللا اك از لابي رسا نب ذلا *رواض الاعب تروس 16 ايد ولا ىدابع اب
 اقيم نما موا هدفا نا اناس: رميت وذ وأ ةدرؤنعد مدلا حر ئمأ يسار ل وطن:

 يي ناريشلا هب كوم اناني ل ءدلا نا كرشملا انأكّش ١خاتب ٌومالب ولو هوعجد اهراس
 يطيل لبان ف يدر دة دددرم داو كدب انااا
 ايلا رمكب يرو سس اندا لع ١ ف ءنحنصلل ئلولا 'رد راى ورم > يتسم نإ! نع مهلا نزلا

 ميقتسم ريع مهم دحا هوجرل أخرس اب ليت ' يصاتزم اش أدحا نانا ابنك ناوا و



  نالح نبا تسل لاذ نأ مندا نه يدنا زخراىل ثنو اص ررع نف رحال لسا نا دارملا
 ”شماع نعد نعمل مخ بانك ىف ركب ونا اين دا يننزلظن |ىد مالا ىلا للم د ةرسك خد
 راو ملا يا ىاذلا سكب "هلت ميش داو ىسانلا فعا اهونلا يل ىسحح ناسا و

 مربي ادد هل اطاو لويثدلا هي تش نم العد لحي لام عفن الد الملا "لسع قف ي دعني الرع
 اقوسللا و روكلا قطا الخ خلخلا لع ”رونسللاو ةرجرلا نه ميولخ ىف جوجال ناميالازلعا
 ى' العا © ياش ءلاجر و دروسم نبا نع ه> نيخرلا نع دود يح د سفن ابرسا ني
 ل لاو ئشان معا لاذ ندي هدا ىلع وعايا اكون و يجب اداران عب هكتش اب ةيكر دنس
 ١ هرب رع لان و ديركساو ركادن ىلا ىنسا يع ثايكؤمللا يف اند ان اهلشع نال الك ذو

 مدع لي ىعرتي يأ هزل يل انما لع عجبت ملاع يا هالع عْريكا فا سانلارلع١
 ظ >ارلاو مءاج ا” رو حاوي "ىلا ئفب نانرعا صاص مو هديعالاناضم

 ِ راجع عدح دع نلت هلد ليتم يف ام هند لازمال هل ئربح د لعلام ند ذلتْف دشسل ا

 "جر >اوجف ةككدزلا مخ ر كلا ة ىهيح هكا حكيم هل كا لعا نجح ىنونع هدام و يدا دبع نا

 بط عم نايسلا تو ايي و تاجر دلا الك غي لش ةهزصلل ريك اذ :يطنح اىدب ةكتعطحد

 !دملا فرح نزح ةراور يبد يسم ابا لع ظ ويمص ىدأسار له املا ساما نإ نع
 هب رح لع هكر د نم هب ومحل بن كمطعر دا يأ م ذل (نعح ىلع ةكيلع 2كتمد خا دلل نا
 برا نيد لاو قد درلا >ينسم ىلإ نع م ثيبضخا نايل نداو بطغاذا لحي هنك
 رح تلقح هركدح هدا لوسر اذا تقل اد دوه ارا لع جلخ ان وص نوع يايءاغ
 / ”مئاس ايحائم هن ١ جابر نب .لالد أد عا حر املا ويزيل عينت مل ولادا لا هدا جول

 . دف ايدج يمازح رتل ةاكزكا اضع انوي 0

 ابشن عر نائم ىتني ناريع نغ ادقبؤع نم لم رجالا نعمل نكت هرجج د تك
 ص بد امعرشام يح

 اهناضرن لات ينس ن١انغن دست ضن و فاض الاب يود ”لاض ةعدب عربا نهد
غ ئح م انا شه هيلع ناك مل يسز زوللا

ايسوسانلازازوا ند كك ذ يمنح الاي ي
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 ا نان نك افاد باّيع هدو باؤمل :ِنمٌسم ريع سا ناو دال لاعفاد
 ل امدلا دجا يم متم يسيل هنأذ ارلعا اه ءيسحو يكد امضحالا ثوع دي درع نع تاوهابسأب
 يا تم رداع واج لاؤ سان وسراب ارد نال ا ملاح نس ,نلابحا نراو

 ظ 'ماام 3



 موس هورس وسما هلا هضاب تبحيس تضم 2
 يبس -تفهسصحشتتي يسمع ممل ل ا 55---

 ا تلج أه يبا ثراه كتر او لاهد ةرحالا يف هيلع ى دان كم اداراصتد برشا هوجو يف يشع أد

 اهد مهب ذدالاب هيلع اولرتطاو دجاسللا يق هولحجاو عاوتملا اذه اولعا هتان دما 1 | هو مدلل دبع ريدزلا ىلا نع ك الخ بلح بح محب راملا ئه هرب ىو نساك زك درورسلا
 عبسلا ن لكم هركيال ريب يف مالكا دمع ناهد و بتا وار ورس دال برص اه يشم إب
 يدبنملا ىلا 'ئيبسلا نع ئئسلا ئيدإه ىعارا جاتو ١ ,نصنعو ةشياع نع س هوت د

 ش اهاردّسو» نييدسلاطخ ١ هز ١ 17 ا للا '
 اود وك ملز ةريقش ديا دانا لانك دقوا يباع ار الحا 9: مك اردو اة ويوم مد 5 ئييدبسلاو نمسا نيدأد ١
 أن ار ذٌرياد وخد نالوا لداو "مس نلا ند سرحان ا6 'ينألا ىزبم مالا
 داك لع ىسسإم د برثس و ينطد نم ابدل نع اد ول وان ازد 6 مجنل مر اا ىلع ضرع ؤ
 يف ادع اهمارحو باححاهق الح اي لاو نيسي ىم اركذد عداعا نوطو مو اسجا
 (نوحلو ةنيلال خد نع مل ئوخلا مهاحو م ادع ةلثج هد هلا ءاص فلا رك أد ربح
 نوزح ل 1نتخ مكميلع دلل ص 'مطصلا لاق مم ونا لوحد ضالايإ وا انغاك
 دخاو محور اغا جارج ىرصص هدازساو كاد انس ىسيإا نع عاربي رع ىلا نع ت نولوالا

 يف كلامو مي: هسيكي هد ول اصل اح ه دحو يفاقت مده يعا ياا ييلك جول كذلك
 يوكل ا نحادج ئرزع هدانساو ام نوب ىض١ ئرم دع الئاف ذ ارتاح
 ىلسك 'رمار نزح ردح وادب تاون نا لني نم لمخ ا يا[ىلك هوجو"

 اندرو ماعلا نب دعاني! نع حولا ”دفح دارلا ىيل هادجأببرد ياادع نوبي نا
 ةيل ش رثسو راجع كك بكام يلعا لكنت ذو ٌيرما م ساظب اوبرعا عج فعل ثلوملا

 هر ير دن هود هلم الا لذ ئلخر مال ياهل نلخ ماه درعد اهميد يل سسبخ قلل ع
 .ىف. نان نعد ىنابع نبا ىلع سكيب واتش وز زايؤها لمثل سبب ةدادسلا وانو
 ُى ورمى نيكي نع اهنس نان لوهارك ذل قاد ل يدوس و لمثل يف رس يا ل لول ماي خا مئصنعل فل ولازم و نيرعح نب نر نع بريوسلا دو :ندلا يف يزح لولا نمل ىدوجإل سسيم لف ايلا اال

 يلا بلع يح لوا يع اوئيعا فيفصص وتو ليس ما نع دع ينها نئ اىيع لل



 يا منذو ىع ىوّمحلا حرس اش نه ةيبطتلا يف مارب هد ويسشسلاو مانا حالاب مكرد يلع

 | . هر ريل نع ىط عاطل و دوع بجي أم مارك لاب هلم اعد نم د لدغ ناب هنع هانت
 صوم نعوم هلاح فم يمي طضي ناب يدنع محا يلا ىاانألا طبعا هفعضل لولا رم ر
 ظحو ذ أمه ملذ ن وكت ناب لاملاد لايعلا ئن رمؤكلا عبيعح ياا ءلعرم اجب خاجلا ضنح ماب

 جدري الو لضند ال .يحاح ر دن ايل اذ اذك دز. نا/دأهيس ردا و بيض و ذ ياا 5 نص نم
 يف>ىسلمو عطب ونيف ايددلاانبا عس وب يلارفأن ربع هيلع هسنفن يسحيلا هيلعر بضم
 تاب و دنملا د تابجاولا لامك أهي يلا ناب هدد ةدانع ىسحاد هاقليف ثول ياءدناّيلي
 >ارمج ا دحا  مىرعد كاداح هلهاح يا نيني داصو ئنن اضماغ ناكذ

 لشد زيي حود صلح ناكىا هتدنم ترج ارجل يأ لوفد نعم نعاذ وص و :لمود

 ..: هيد دعاس فرش و ميكا وب تل نم ئشوملاو ركاب عدنا ول تلد شارو يانا

 مأنالاو لاحالا وشم كيف رعت مالم عود لهو جو ملا عربا نول راش
 ومد أى ن اسضا يف له احل له لا و: ضح نم مف و دج را وح ف لضحالا نه سائلا نه

 هد فيصد السما وهم امارإ]نعبع ك ت م رابح هلا نيد ضر اكد لذ هلحيف لضفالا
 دسم ةدحولا يو ويلا رسك و ولا هي اوي لح ميطعب ءليسح نك دي نب يلع فعلا

 | وجنراو 0 هلث هلخاموب هوك ٌرداداهوي قدرملا ٠ وع ياهّيمَح ءاشب ةدايعلا
 ان أد ليسا وم ان مناد عبارلا مويلا إل هو دوع 3 8 دايدلا موي دجل نيد ول وعد يأ

 معا عجز لي دب ىشأي نم د هدروعنم و موي خ ديهت ميلع فيحو بلغ
 أديم وج نلملا يلع! طين ايار دب اسس اكول وأنس هنا مويا لسع نيوض دانساب
 نإ ىنن' نع دع ةئل ايلا ذارملاىا دج لاع ىّمد الا يضلل لمت 'ىكت لذ انازعول د
 توهوملاب نزين هلك نيو عزهرملا واذ د ةريروتح ىلإ نع ماع ؤدرم اكد
 | < هلك ةبانحوك ميولو يا ىلا موي ىشنعا نم اناّشلا ىلا مد اذ ةىرجلا مويباولستعا عه
 .٠ عد نه اهيل ىلإ يوكل ايوب نيص كولا عسا نم ىلا ررجلا ىلا «ىرجلا يباع ةدانك
 | هماه لإ نع ىلح ادي انه ارشعم ةنسحلا نوكلل مايإ"هةب دلت كك 5 يلع هد ايز د ىرحالا
 | ل نصح لم ايما :لج لد يا نس ينو اس مسخ اج نيصض ه دانساو ايابلا

 |  عفشا يان نأد الكوم دعب هه قلتم مشا ىلا لتوليد ةكايح يس

 ١ نش
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 وكت حي كارد و ئعرك بام ئعرجي دخ ىيخلالاحزملا يف ةكتس ند تعش د هلع
 اكد اكان د هكيذع ربك + ينج اند الك زج د كلذ لد الح ساطنا فد يا اكمدع ند ءكأشن ورمل ىف راند نوا يلا ىلا لاوع اب ةكلؤس د رادلا* دص يف اوعارم يا
 نب رادلا ارتد ررقند اركأم ائلاتن :جاج ندورع اللد لام لعن ن دصتملا يآ
 2 ال رح جانس اد ىدابع أنبا نع نه ىياهلاز ر ده انا اهر ند فرد ال سلا ةزيف

 :تغا ءظحل وص لجرل ىلا لاو لاَ اسره يبه نب درع نع بهاح حافل مذ او لج
 هوت نان ىب ةرحراش أه ةراوتسحلاو ىلتلا نبل زرع ىا ”شرلا دعاعدلا | نيلعا هذا
 هيدا ذا »نسخ هدأنساو كنب نإ نعرم ةباجالا واجد ةرعر ةءاس لاخلا
 ىف اهلارع يف مالللا د لولا بردا هاع دن اى لفت“ و ١مل أد وا مسن يف يأ يملا نهوملا

 ةطلوف لاح جوي و لحال ا دنعا ف نيرونص هدانسلا وا دردللا يا نع باوملا يف تاون
 ةسع اذللا يكل وثم هرزلا ةل وعض دحاول | يحل دا هل |جريتسم وا قررا علل العم اال اع

 ىف يا لع بطي اريج. د اويبع ذا يا! ودعا هتان هلاحر د ميذ دوا عمن كش و ظ اناكنا عنب ركن نعاع لك ىلع هولسم يفد ازا لحاو يلعلا يب ذا يو كف

 رانهلا ل و1 لمصصخت لطيف قا دل ؛كرابي ن١ ىند تداثي نفاذ د اههن١لوا هليصتم بط
 يا _ينلا موب هركذ يلد نجت رابهلا لوا لش اود ياأهر نت يف ةباجالا هد ١
 لو لري زيكا يملا موب ند اكد ابهر يكبلاث سيلا مولي نإ د وكبلا يف كرد ديزم ودك“
 الا موي ىزطجرم 1 ةدال امش الا موي لعل ىلط ارادلا نيد روج وحد دعاوي سدا
 يدنا لطبواد لما عه قيعضص دام | ”هئياع نع ىنطر اهلا ل وا ىف يمول موي عملظد د
 من امغلل ثول مف ندا معلا ايحالا« دمه يف يدل ابدارلا يل ندلا لاذ عاج و ةكرادذملا ناف

 يف قارحلا نف رماادرنعا اط منيعمل ئلولا ره ةشداع نع طخ ةءرجالا يفر طفش نادل
 انهبد كورد ,ىظع نب ده يازرلا ن وكس داك ايلا ضد يع د اهلها كا نب دّرم دامها
 دلملا اركك ذ قاد (ًنالحلا نس رْثسك مجاور عرح |ئيس رهن درمع ١ يمس يرلا سدو

 ها سا نم هرحالا قرص اؤقاو مس ريم ٌمصلعملا كت نا ئهط دنا باويإإ هلعا نه
 درك طاره و نع انا يا هول يعظناوار انكنل انكتسم ننوكن نا ىيلي لح ةنيحلا أب
 نقرلا هاذا ءاح أي[ باو هما زد لوحدلا رقما يل يصد هنبل

 حس هس هد ممم -
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 11ج هال جو ةيزم ندا يص قاسم نا نازل اب" بل ةنيدلا فاو
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 /. يتوزرلا ظفاحا عيبا يافا نب هدلا دبع نب نيا لعب وبا نيالا دنيدقملاو عرجلا ماما
 ظ زياضح بانك: ادم هرحو ف ارلا همه د اعربع ديرطسلا و ىلامكلا مح ىلإ نع يذد

 ويم نع نإ در انراضف ب اًرك ىف .ظنح لس وح الحز نع ىف تأ ناىلسم برش نع نب دن
 قيل دعر دين! نع داساو ةوبس !يوسا وبا ىمند وجر نع برسلا يفإ نع نايس نبا
 كي ديالا اليا ىبيتع هن وك هند مز ل ضاملا يف نم محا هدوكو أ ذج ئه عها نن هر يف
 ارك 6 فني ررلا نه بيطا انإ نم ميلف اطار ارا اهيند اديس 1غ بلا داري وزو
 ني للاخ نحب نارمإفي نك هلل انا دمملا نيو رمملا هاركتتس ال ضد ةلؤانالا دوجو عم ولو
 مما لب دي لد ةلخو جرن 6 انا ينام هوم نمامانكرب وارمؤ عند فرضي
 نه اوننحو ايس داولي زاب انا طسغا اه بالخل انل ع ان! نع به ه هدب هدو

 "يولع و بجاحو براس وك نم لاطام ون اع و طبا وخروشم اولي راىا مكر يد

 ٠ جرلا هلا زابا يلقن وديا يشع ناهد الاب وني لو رقلا طيزياعاولايساد .
 1 92د وك !ناوسا ىفب ناد هني د رهيظ و هدول يخ اه لاجرلا ميرا انببطن د هيرككا
 ٠ ينونانزلا زكى ا ع واش د زذ مادبا "نع و موا ةسش >ارثع اذ وشم ميش ١نواككزب
 .. م يعض دانسأب نيس وملاري ١ ىلع نعركاسع نإ ب دنلارمالاو مجأيل نعرل 'رويس ان
 ر دهر واين لح بن ذلار دّمد ٍصاحذ ديال و تدش اعنأت ريسلا صو رمعلا ندرما نيا
 افلا ازكو هل مي وسم نبال بصر ذحا يا جولا باو شما ح ودح دقش الو مرجلا

 ظ ةقروملا ىف ميدل او نط هيلع رجب در اًساومعلاب ر دص 5 اهلطماحربم اب ض بدال

 ع١ حل ئيعح نب ”نييع ودا سنا ىلا وهو ةزرعت د بارما نوكسو ملا قد ؛زج نع
 نب قضهاولا مب نولماعلا بلف روز نع هيظضح نازرلا :لمخ يع ىيلقعا ا س اننا
 ىسب ٌقسحلا انعلاب زاد دّيح ركدك ناعنع انا دارملاو ءبد اوه ن وئراعلا و دو دح درع
 ىسا نع هجران رككسع نبا يلا بلجيك جا >ارا حازملا دا ضرعلا ركن ىنذلا

 هدلا ملعت نم لاؤ هدلا ل ىسري يه نهد ايف نااررلا :لخذحوس الا ئىاعا يعض دنس
 008 يراذهلار ذ ىنإ نغ دخيران ف رككسع' ب١ مب ورنا عد ءظدح زر يان ح قلاح
 1 .. لاشل انوا فيسملاب امل وحانو :ىعلاو نجلا يره يرغلا َنيَتف ١ وه يعض دانساب

! 
١ 

5 

 | "شحلا
 / ل 0

3 1 

 آب(" ة



 مسالا د دا وع دو مند دما ىلا وعجد والبس اذر اصح الا رع ين الاىنخ ىرققملا

 يف اهم و هرعاطلا سول محن نو رع النا باسهل ابد وكب ا( د اهيل د ارليس اذ
 ىل و ءيسل فلولا زمر كش |عزع بحت ابرملا بر مواكب ىلملا خلتت و اش امحورلا

 يش ا ىلع يراصنملا تشرفن وندم ىيهدبس د يدحا ع >راجلا تدري ركتس ال الاخ اك
 ”يدونلا ىدرملا لا ةيزنيدلا لوصالا يف يما تشرد و مجدلعا مذ ةرثد "مكر نيئبس و

 رانا ياي اود يف دار 0 ذلاءوص يمحلا ع ينوالاذا
 راو هي وح هه خاروباع ازهو ههايللو ةنصاوحا تدل ةدحازالا ظ

 درج اّسباب ربي ىب ١ نع مع يلطلا ل اولا ءلانا و عن اهلا تاسشا ىلع ١ نوم كلا

 ه الوبر ارم جوف داوم هاذا يدخل نخ دلاسك نيت لاو ردا كج
 دي يش لس رش يذلا يعملاذ |بيذ الاد سجايا ىلع طلش ول ضرالا ناف 164

 نع تابطلا ف دكس نبا ىوحوف و هرك سيح تأوم لا مرتع ايش الا قراذ هد د موملاب

 يراصنالا تبأت ندد ز ىضدارملا - ةرعا قماىعّرخا هح هزس ره يرصبلا نسحلا

 ينهاشلا ادخاو ع و سيصل العر 6١5 انيرنا دعب راك رهديس مداالرلاو ولاشك
 ابد مههاوتن دا اط نعررعاد هع نشا نع كد تسد ثيدحملا ذيل ضيازفلا ف هلو

 ريش ضويشحم م اعازص د هئرتل مل ناو تهل نم طا ماو اد وصلا مدرب هريظاي ا
 له ئه هجر _- هدام ساو مخ لع اعنا و ص ايهل مه ١ ذياورانكلا
 ماجور س ١ زرال ءلببكاد نو درقالا مال نرد ل سبه ةسيح يذ كرفس

 هدو ماما يبإ نع نط يكل عد ايلا افزهلا منال ناح الاب لعق وا لو تاسااذاو
 ايات ف علف اذان مس مالسن ايضا اه ثاني ا 0

 عاج ”ورخلو صاؤضلا ل )ردو بولتلا مدح ةدوملا مو ود د عظاتسلاو رئاتملا نب

 نذحا وباع فعول تر نا لاذ ب راع نب ازيإا نمابنع بع

 دا نيتك من يع حئارب ىلا ميوله نلت اتي ير ئروكلل نيالا يدحا

 السلا يسم ١6 جيم لاذد يروّس لا يب وهي ضد ءءنسمل اباه يك ئل ملالاو هيلع .

 ا ميرا نع هدللا مد ىعري اى وهوا قصد يلاعد هد هائنما ياناذ مالا

 قيفص لب لا أوسلو نسخ ئهوللا ره بااظلابب نع نإ عدع ىس ميله .:
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 و

 ركذ نا >ارلاو يزصارد دابجلا ئودح نضداداشاول ةويصلاى وصح وطمد نارجا
 "؟ :ةاضعو نيدلا داع اهي "فيول ةدلسلا لارعالا وتحا و دويسم نان وع موضح لانه.

 مع رتوش للك وجاد قبب اح هوس اذا مكاو اردن كمدلساا اوسخ للام هدضعي
 ديد ئسحللب محزأ6 ىسيل و ءوعضلا نلوملا نم رةرب رحنا نع هطدييلع مولع د عكودع
  بجاول يعايد ار ار دع انه هي دارا ماعطلا اريطاو ملا | نشا هرصالا تنس اك
 ا ةم أنه عجرنكلا سود مالا | ودرنما و 'هنامنعلا وأديب رولا وز دصصلا هزيكاوسس ث اكرلا يف

 000 سال. ٠ ذه يمل أىدا نال ذا نسما اهي دع ويلا ناجل اًودر ون صارلا نضل اب

 ١يطاو مولملا ايش ١بيرع ىحااذو ةريرح نا نع تاهؤرو مالح نانجلا مولع

 نع هادوحاا ن ومد ولا اىا مومن هلا ميكا كنا رحاب يكد فانصالاو تيواجحلا م اعلا
 ' اباء احرك يا اهلنا نع ا لاع لا نزح عم اضل نع اود اذكو تالحلا قا عننا

 ١ اوريص ارْجاداو يتق دحل نط ولطف قت لامس هلل وا يف يدلل ماللا ايمو ةالسصل ٠
 ئندقا نن ايلعناو ئيلسلا ئيلصولا فاني دلاوناربب م هياور قرن د لو اشرولاب +

 ما
 0 وجب

 110 اج حب
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 11 ةدرع ما نع كتد بزولا ناهرتع ف تزشاد مم ) ئيملاحلا بر ٌتابأنم ونيل

 نادل زر واتش ول ةءلسلا نارعالا عنخ ١با صرع يويعت ندوللا م زق بارطضا هداسا ف د
 طال لافاو ىزنللاب ىلا سس ف دايو اسرتملا لل انج الاعب |رهجيلا ناسحالاد (يهيعاط ىا
 هلع نع الحلا ريت أره ذا يفع هلح نتف ويل لب منن د هن وكت اذ أرخرب نع ها دنا ةرلك
 طش لو ةالصلا ف وس ١ هاغ د اذا ضرحا ديباج بجيونا ن أجيال بنات ئيدل اولاد
 .٠ نوداؤنلاب ف ىبسا صحو نالطبلا و بوجولا يعبص ميرنا يف هاكح هجد هد

 14ى ١ نه ولا كج ىلع نح دن نا لارعالا عض ءفعلعل نلولازهار ىضا نع طحشرفلا
 ايو نع وتوت وا هردص لرش ل ايبس يار عريس بسلا ئم كك ملا نيف كبت
 هدو مزق وفحا وون مخ يخزب طومان ح ادا هيف جاني
 )| ١ ٠١ نكسب يذلا مويصحملا نم وملاب دارلاو ماوطالا اكزم قر ذع نأسن ال ىسرال قبح
 ظ لاحول جاوغا اضم امن كن كد رط يبا دلا يبا نب١ بجو ارطضم ناك ذأ مدأوطا

 (|  دههاوتم هل كك ءنحضو تاطلقلا نب نع نإ ننعدع ير ذامملا ,نفطو ةربره ىلإ نع به

 .. عظدتيو هللا لصك دب هدال ىنانلل يبوقلا يادد يلا هنلاب ناهالا دج لاغدلا لضخ
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 ا تي لاح جما 1 ٠ ايلا ثا ل / هرركلا :



 نسحوأ د نيل زم اوي ان دخلاو اسكر« مطصللا نا هليصام نيدو هند ميلا د دركملا
 مصلا مده ذد د يدقملا نم ايضا ان وكي دك م املا نيتلا نا هيدد لاووسن اول ند ولا لالا

 اثوزدلا مراه ين اراطلا انت :شسم هلاالاصللار دح لع تاع اضلا ضد نار اتحلا و لاذ ماسلا . دبع نإ هرل ذة وصلا متاع ارح ووو دصنا لع ةوسلا شع مينا [ىتبيم منئاؤم

 ءيرالا ىوزدلا نع نسكلااعرطس دب لطللا ٌميبسكت ١ لارع الا لمتش ١ ىسح دانساب ةرئيربه الإ نع
 ثسيخ راحل واىلاصاولاغا د تالا اول يلاتع لاخر ىف ةضدزملا دعب ةضصدْرح هال

 ءردغ :رصاخ مطلا بيعمل و ىف نمل لاذ ةدابتلاب ابطا يلا نرد دود بيعت ىسلد ٠
 نع هبط نك كك ندذ ف رعلا را زيا ل وتملا هدادعلس اديك انو هرب ون و بلل ةْيَصن يف

 نايالا لاى هلا [فحا » فيدض دانس اب ير نقلا دعس ىنانع ىليدلا ول ال نإ لارغ الا عضقا١ .
 لاوئالا نم هرم لهب لعلاب ىو ئد اولض انش اذار حري يلع أيمان تلح هب نال هدحو هنلاب
 «...  يف اذايش ايرالؤا مازولا مل دال يره ىااؤر ورع يا ةرنا هج ع دال

 لال كرب ىملو دامها فز لاما يوه حاضر ف دف ابنازعةدايعاسرقم |٠١ يل يملا لطم ئيباكجليامع بسر يل ديال بعامادعامو١لاعالارإاسس
 دع صرح اكاد ذا املا ناك ذا داهيجلا 52 ىدّح داش اع 2 مننر نضعلا .ركر حد 1

 هلل امزحلا لاعالا مقا ديجب ه وأنما و رجا هنع هوذا 3 دعاس نع ط رضا ناك
 ةزحالاؤام فما وارجو ايدل لاه رس اوه هيلع ييخسي ودل بيتيأد ةئرعم يا
 ناو هي زمالا عفن ن كأم أبو دعا ةدامجلا نا هرشكو لولاك هىد كعفني لحلا نا
 ان او مب هلا مي ان دب اني دتحلا م واصلا ناو هربسك# زمنا ليل موه ةكمجي ال ليلا

 داس ل١ صييالخ اذ ولضي ءلموعبد ند دنسرم رعب سانا لينلل جتلاوط لصلانالا 00
 دانساب بم ئع ىادربلا محلا اميل زجا طوس ومي م داهر دان : , ادلع اذ 0-0

 . 8 ةرييش ا لاه ازد ذ :لجال يا هدلا ف ضئسلاو ردلا يف بغا لاوتالا لضحأ د قيتض
 انا سرا نوكنادا يكيةنا هبكد ناكر لاىرغ «ب واود هللا ف ضابلاو هدلا يف بححلا
 رضفا ل يل هدانسا ذر ذ نإ نع د ردا ف منان دصا هددنا يف مدس أدعا

 0 ريل مودع مل "يلا نبب انهما نم هلل ىل ةدزخا بري هدد دنبع عوبس هلا مايل يا مأيالا
 أنا دنع ريلا و ,يؤك املا دع ”ئرع امطضداو ىلا ةهةرخد مادلا مايا صحا ادا

 دل 0
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 0 اكرم غو د نا ن أجيالا فدا كه نسخ داساب ةربرص ىلإ نع بع مجد ميلا

 ' ا انز مْ هند يكيس او نامل هدام هتني ادعو ةرريرس تاوساا الذ لع نه ان
 دانسساب ٌيدامعلا نب ةداربع نع لح ىط نارسللا يع الانيا لع دارملا: امبالا هبل يف عن
 "هجم اسلاو طرانُي ذيال و١ لو هيف رك نع ىنذملا ىسبح ا روبملا ناعالا لصف ا يعض
 5 نالامد طا 2 له ناحالاو لدبلا د هحاّرللا نايس ال ميداصملا مدع >لهاشا يا

 ْ 0 دفاهش بي ذقد اهياذ وأم نع ايوطشد امي اومس نع يللا

 يناع لأ ل ظ دع سس ذو ينابنا وع هل دبام ناروتو هرم اىبنشاو لعالا بعص

 ضيا واورو يدلل ' روشه اهررع نع ع يقرا انيق دحر اسي ىبإ يلا زب يعم نعرد
 هدرعلا لج يي دل تنجب و هلل لشي نانا يالا يضحا ل نر دانساب دعزلا ىف خدحنلا
 يف كاس يد ارك مم نال ل لجل يملا حا مكر 0 1 اذ لحال

 ماكر زج لجان لانا ضعبلذ سؤ ا ماينم ركالا ناذ نعرف الزاب لب وزع هدناركذ

 ينا امرؤ نم ىانلل بت ناو كيل ولا ومد و شح يسملا ىسنلا درنلا ب الجو لك
 ورجال هرم ئةو هكا يل رك كر اكل ع يذلا

 يذالائوكك هسا كا راما لطم ةيلئملاب دارلاو نكس دريصن قارب ل وْ ناوا

 هعبطب بح اسال نكي انيدت .مولع يملا مدع ر اواو يف يأ ويلاو م اهلا نع
 ,رغ يا. داهمت ا نبل يبول 'ننإ ميدو ىند١ نب ذاع نع بط عاملا نطحا هذ
 لاب دارلاو أهو دب د "ذا لاب "يح ةرلك ماهلا يزعللا ئدللاب دامب عازب ١ ش١
 ناطس دنع اىوحو هبامكك ءاندد قاموا ظفل نن ركرد نع اسوا فدرحت ارم دانا ام
 هرم اذا ناطنسلا بحارع د ف وحالآجر يت د رمد ودعلا ٌةدعا نال ملاظرب اج

 يق داتا دروسا ىنا نع ه مدل يح ىلع “وقال يضحا يدق للا ىدردد تدرعد

 بم تح يبل هدلسر ررللا يف فلولا لام لابلا 'نرحام ىنإ نع بع نط يخ 1
 | * درخدجا ير ذئملا لا ىسف-الا للا باهي نب ئر اطنع يم دتما ايطلاو ْ
 04 د رط ئرهر ظرلارك ذ لجرلا داي ن١ داهيلا الضحا ٠ دانسا ياشلا ْ
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 يا لاو يلا ١ ضحا ١ فرص حانساب ىليردلاو يد وبا اضنا منع داوذ 9 ىداننلا
 مازال ان دمق باوتس هلا داما دهفا [م> بصو مرسل ابن يصل عقر 21 لاعاوطنا

 ىهتلاوادرلاب قساذ ىروللا مد قالت“ يي ىلا اريل ان اىتخ د ل لحد لا ونه يذلا
 او ياذا لاو نيد ري يلام نع ٠ تالا و نبا يترالوا يحرخ
 نإ هند 6 "لي التلا مظرط نم لولعد يع و د وعسم:ىنا نيم عره اظزظن هيد ىهدللا
 نهد يهاركلا نه ”لفش اللا زمركك هريس اهلا ىسج "لكلا تانسحلا شذا ظل رجج
 رشم درس |ى.ةرد ايد ىسياجلا ْثي دخل او لاو داس ولاوادرالا طس ابّيلج
 بريا دال هنا ارئا اع > اعدلا ادا هل > يتسم ىلا نع بابها يف قازمضا اراها بابل

 ,ىنخو ضياع نع كضنا كك مالا ف يكتف نيحا ةياحرللاب برو لد هيلا راج
 ماسلا دم قسما ب اعناو مدا ان علا ةكيد لاس ناأ عدلا نضها هيل هز
 دّرخ ةزخالا نأ ريو طعام اي دا يف |مهنطعا نا اذ ةرخدلا هاي دلل يأ يالبلا د
 (ذاكه رجلا واني لا ةنن نس ةرطد هع يد لكل هال ترئظد تزف ياتي
 يادّرملا ءنسحو ىشا نع هت رهرلا ف دانح متلك ّن املا تأعسلا نه تب دز
 ملوحد ارد يا هل ايع اعاجرلا هقفني راني د نش 1١ذا اياول زيكأ يقارن اندللا لفحا
 لبد يف ردا دلع اجرلا ىمني زايدو لود م داحو جوز يح نه مرد نه هه زلنا ز

 مه ردو هل ون ا يا مل ايعىلع لجرلا قم داس > داميلع دزكلا أاهدعا لاي ا هدا

 مرلا ليس ىف مد اذ ىلع لجرلا مْ د اني د و دلو و مداح هج ذ وعز 57

 يلع ينل هدلا ليس يف ,با هم ١رع قجرلا هتنند داني >دأملع هرعللاهدعا يلا يا
 ديدين لك يزال ,ننادلا لاالركذللا يضخا 5 يور اذا هجرث مل و نزنؤن نعد ن نب موج معا مب نال ايلا موذ د ةعاط أي هليبسب دارا قه و اعلا هتلمف د
 نخل فيحزم طوال يأ دا بست ينال زن دم دراي و هدلاوي يل عمجا اذيدل ناديالاورمكلا نيب. ”ةكراانلا يعد يلح هيلث اهيل ديحوملاو
 اهحر |.يدوادم هيلع دارلا الع 'عاشملا عجاامرمالو نطاطشش داو
 للا ةجاحلا نم للظتا ناو هيلارك نع  داببع اعدلا نال هدد ديلا اعلا ليتقفلاو
 يع هه دمهم و رع زج ينفد ١ أو هال ناايع دش وطن لد نفل ول 13  لميلتس



 حمس < ا يس يجعل

 يلا 'رعلا لوو ردو و ىايعا طم اركذلا عون ندد هن ىلا نم اضحا ميلا الا ملال اا

 اهلاد بيزع ئج ىذمربلا ل امون اجرع ك بح هن تاقلطم ناداصلا ضد ارك
 5 ا ماب مس يس دولا داوج لخ ده |ىالا نصالا ىف طابرل ١ اضف ا ه١

 رهدرك ذل نعل أب مد زل و ىلوملا ىلك نق ايعبم خهزيهلا دود ههزصلا يسن اصلاثناور 1

 مجازا لل ياهءلصهف دعت دونم ول اطرف صب لس يني نم امد اهجارما
 يئابةردوط تقسم نا يلا ف١ ث دع قح لتس يا ,يبع لين :كردملا اوت مل لا منيح
 ْ انئاح هلعا "يعل ١ تاقرل ٠ لنخنا نسق ف هدانساو هرب رع ىلإ نع دواد اوس ابطل 8 اق يي* ارك « هزصم نم + وين دا اول اوس واب دلار وما نسرم سدح د٠ناكئضان

ي ىث ١ذ و بر يره ىدملا 5”لكيم ىذد 2 ع نيد
 ريا حارا ناد هدحاو ئسص

 باورلا ذم ررمولا ناد هروح لاق ”نيعسل ١ ٌتَراخ و ىل دا د دحلات ييسحلل فلاب
 ذاع ةييابوخايمااد ىا الحا دنع اهيركا ءأ جالا قرا رضنا و يلا بيط يد :

 ٠ لذ ىلا نعود 0 د محاد يحاول ا وففت يح ولاا يل ام نفل اصلاح ال اع مّن اا بع

 ىوج ناعاس ندا ا ٌتاَمَث لاجر و ىبابلا عاما يإ نع لحرخ يدانعلا
 ناهز وايل صد ةدال رسال نس يا عملا تؤحاحدلا يا فرظلا لع همصنب قينلا
 لسنا ميني لا نيج ويدعم نيرط مو ةدح ويب لسع نب ورع نع بط يتلا لا
 1 وف رامكل ديب عيسا قاذهد ء(هس نم أرويسملا لضحاا»
 7 يف تلال فيسلب ماوه برط وع يذلا زردلا ىفحو قائلا لاح هس
 را ذا نم تام دب وكرد رفع و رادكلا لاثو بنس مرجمدا دارملا و ةكرعملا
 نعبط هدراول هرجاذ هروب هسزد روع ناد هسرعرجاو ةسنقرجاءلد مريلا
 ظ فمع دش نا ١ رجا |يلظعاندد رصلا حضفا مزسخ ىئلولار هر "ههاما يب ١
 ماسي يره لا واهم ازيد ىلع دي دّتْسلابد نر تلا يدحا ن ذحرلع داصلاا
 لب اق صرخ عد اج مشل و لاملاب نطل يلع يهدرح بيتس توخي ضرع نب

 اي

 . لوا قنلا تس د ايدك نوكال يدع يلاه ربا لومَسخ يذلا لهون هند
 ا ظ ىف مزجلاب لع الد هليوطط شد حد ارفع ريق هليل ام نلت هل اكشن يف
 1 ادرس رح اهلك د ثرضن لع طع بقش اب واوناتس ان وكيد يل رشد

 ٍإ - قد هداوحر معد ؟



 دوي ءاطكجاب ىلا كتجاح عد ريوبع لاح قدصضس نا رو دصلا عضم ايا ىو

 هتشاط لذا معلب ثدراَد يا لاخلا يضلاب ميدالا قايسلا يلع دي عورلا تفل ا ذاؤخ
 «رلاخلا هنود تلصو اذائا مب د هليهولل نع انك نكن هذنل د اذكن هلهل نلت ةقرشن عما
 يان. هنن ن اكردد داك ارمملللا وعر صاو اذكأن هند اوطع ١ لوفد اكريدل لامارهم تلع د

 مثلا لع داز انا لاطبا ملح ٌتراولاب اًولوس راص هل الإ 1/5 ىف لاما نالاجلاو
 ىف لالا م > ييجي ياللا ىلا وعد ىو ”كدصلا) حنختا ه9 ةرب رمد ىلا نع نق
 انام ىدصلا يضحا جالا ملوو قكا هول يللا قدا لعمل >ارللاو هرعاطتساو هدرز دذ

 ةربرخ لازم د |روجو هلند يف ككملش نم. ىا لوقل نم مكد د .ملابارباد قغرهظ ع
 قعروظ نع ناكام رك دمتلا ضنا ظ جلا ٌرثاد مكادلا تت ود وا دول! بلع نكس
 نعت ىلمملا قعاماام عنه تدشملل ديال هدا دبل ىيعرط واع اسارهفلا ظل دايزب
 درلا نه هرلح مطعما ايلعل ادبلاو راسا لعل 5 ه ديد نع اهلل ىلاملا ئيعاماو فلاب
 ةهفئعنلا يسائماملا يدي |طعاناراتالا لان نصح 0 لذ ئئادياو“ ادزحالا قالت

 نب ركز نإ مح «لياسلاو ةوناملا و ديالا يؤساو لاوس قداخالا ري زذملا نع
 -رودصلا ينعا © ايوساو ةيلهاج قيرملا ىمرولا ع قا "هلصحلا عزه نازح
 هأبا ميني داون اغا ذل ميا لحي ام يالا ةياود يف رش و حانخ موصعلاالا يس
 ١ ساس :ىلا نع غئنرتلاو ءلصولا ىف 5 د ابع نم دعس نع كبح هدد محاورصح ذا
 ب نا رت دصلا علمت ا ف هر نؤيد" ةئدسل اد ةعس ع" سام دعس لاا
 دو دص هول ملعلا ملت لسا ىاؤلا لع مح دل هلا ناكأم وا ايغرم ياالع ماسلا ربل
 مد ا مب ع انسن الا نال "ري دصلا عل زنا عشقحا نب وهو هيلع مب
 مد دصلا رضعا م ئسح ه دانسا يور رلمملا لاو ةردر#* ىلإ نع تاب ما ددنمي

 1 2 20 ا ل هس اري هر يذرطع اهيد عضفا هيلع ذو دصملاو عننا خرلا يذل هت دسلا
 فعل يولص هدانساو بوبا ىنإ نع بلع عادضرداوق ناع ذالل ىسضنلارهق نم هيد

 يذلا ريوس ىنإ نعت هدنح ئسح ه داساو رجب ملح د »اطال
 ماظنا نوت فاكنا يطب ميلك منوع ك يهيتلا لاجر ىلاجر و موّملك ما نع بلح

 هع مكاجلا يبحر يول نع حا طقم ينل نبا قبلا ن وكيس هببمع تن ١
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 تر ذي نع هرزع د درع ادع دعا وثم هلل نككدج زن ىلع هيدا د دل ىروطص هاما ظ

 ' ايوه مراطمد سامادا لوم اينبم اينعإب مكر رعب و ديطامكدصتا عدم
 دنع مرصد ب نم قرط وا ىب د١ ؛كوارت ىبعاموائدا لخاد دس و ا يدحا نذح يلع

 اا زولاو ىلاوحالا ف *لسخاب رك ذ ن هيخ ل .لست اد وذ 'ئب مها دد الو ةنعاضم ٠ ضاوطاطضملا يع بو دصلا د فرملا طم ربع رطضم دنهل اوس نإ للاب ةرككر
 نانضمز ف رددصلا هى دصلا رضحا عضل نوما نمر وري رح نإ نع سطع انيس لاو
 ١ رلع دددلا لع وطصلا ناك انو دب لطم هن يح ملللا لايع ىلع هيد مراسم ملا ند

 , فار وللا نإ هوعض د طى ض١ نع نزح ف يذارلا ماس هبه ناضمر يف نوكن ام وجا
 ”مق ررم”,وررصلا حبصحا يي. وش لوص ا ىف دوجوملا ءعاوّسلان اسدلا مندصلا لضحا 3
 ريب نااويكوتت ئنارطلا ه ىف يصازكحو دع اهسسلا لاو ناسللا "رو دصام واول اذ ناسللا
 رخو همس ن١ قلل ىأ مدلا اف متع و 5ث رشللا وا بازحلا نه روس ىلا | سس يملي 5

 ١ طي و حركت د ينوي ركا اهي منبع عق دن د نير دلل قي هيجل ىلا ناسحالاو فورعملا اهب
 لوكشل نوط ب ارمد>ا نب رحم نع بص طولا وعم و اولا و ٌناصولاو لن اومللا ند ةسلع
 " ميحاص ئصوب دبكلا ئصد أجي اجادرك عشب نا كو دصلا ضد ا م هريعد يف ذملاركب لا
 نع رح تماصلا د فطانلا د[ وصقملا يق ازحاكلا و ينبوملا ند يزاجلا ناس هلا يلع

 ا ثدارحلا هيلا نيربلا تاذ جارصا "مد دصلا عضنا ه داضيعال هلعذو ءنسجل ئلولاز مد ىضأ

 يع نبا بع لع” ,ريزملا ملا او م وملا “د, داضملا مهلا يئن "روزا ءاضغبملاو
 : طلح" رصلا نفحا ا دلع ءركل لدا نا ىداصل رص هدانساو باظنلا نبا
 يلع ناضالا ف دص ضف ولا يعد لابي لب مارخلاب ٌفطملا ئع زيوسم ىلا ناسننا
 راارسا ارش ناو“ يررصللا يضخ ١ ءئعنعلل ضلوللا زم ر الجنب ذاعم نع مسشنف
 يأ يزن ريجد رك روف انوه اهون ون واه مخ ناو ىلاقن لاح ميلاد دصملاب
 ع( !نع ط”ةداض هنا يعرض, ىو ذه د ماد يلم شم و درج ن وكي زد الروخ نم لدن
 نملا رح دصلا ضد ١ طرق يلارس و١ حم نه روج لاذ عام و دصلا للا لمس رب
 - مضرب يارب انرلاوا عاد دما خي“ لا مودا لي سرت 4ك! ذام واول اذ تك ٍ ناصزت وا مش اذعلا يصو يملا ءىرسملاو اننا سد رخل يملا لمصادر 4
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 اهيسواهر >ل ينحر اهدرب ياهل باد هروب ”دادلارهظ وا هم دا دب قدم ذأ رك د
 تاك دصلا نضدا موهعلا لاجر دا لاجر د د يسم ئبا نع دجاازكو طاق وبعد

 هيض نا ىلا نع رن قيم يف دحاجلا اوف قظتسم ”ىيخسكت انا يغب طا طسنت لخ
 دحام داخل بده ياددلا يسب 7 مداخ علا رسكب رعب داب نولطتسي ةارعلا اح 0
 ىا'ملودتم يكمل ؛ل وفد اطل عون هدلا لسبع يف اخ ”مددرط :١ميراعا دا مصرح وا
 >1 مر اعا ىيك رمل حايا سطحي ايتن اوف طن ن ١ تفلت ىسرهوخ دا "مقا نجت ةبوكرد

 ماحب ىدع ت لهاسلا ماما ىلا نع نم مداخ دوب س نئطعاذهد ميهرااضو ْ

 هللا رع تاولصلا لطفا أد 1 ل ىسخ موح ناب راع 3 مبع ئسح ندي زيا لاَ

 ايضحا عيدناو عوسالا ليا يضع موي نة ةعاجف ةىرخلام وب عصلا لص
 قطا مععضلا ئلولازهر ناطقا نا رع 'ىفا نع بضخ وح يس ا و
 "ءرصملا نان داس يع امك ىلاهت هنلا نالد 34 ميعورفللا ييعس والذ ب ادن ” ءيصلا

 َهاّموا او اههلا داع مها يفاقم دا هد الا نم و١ اي هوه ابنك ئكيسوملا يلع "داك
 ظ ا تاورملا ند اويحاولل و ١ ميلا دأب شناكملا يسجن أور نلا نما يسع اهد دا خان

 ين يلا دوف دلما ميحالا لع نعمل نلطم نم نضعحا جذل ةعاجج ئييمؤتم قير .
 هيلسأن نا برلاب وللا و ىلّملا م اّمحالرعإ هند ةريشنخا نالر اهينا يف اهييد عفا هيند
 [ ايصلا ضفاو ىمانلل و عب اللا نس دسلا انهم فوللاب دارلاد الو دما ىح عبلا

مولا اين د الح هيلادداضا هلناربوس ناصمز ريس دحا ماصلار وس الفحل ١
 

 أوج صاد هه اتسم اتزسملا لوا ةنال ناهز دجن هلم أ ب ايصن وطين رم لضتاوغ ىا

 هند يدحار وهلا يفادا مد ”تاضالا رادع, صحو لاعالا صحا امنع وع يذلا مويصللاب

ي ب يف لسا ميما درا نم أ يلع هه لد اًنساا ام
 9 06 ف أي ورلا اعوقرم ثري وم" ىلإ نع ي

 نع ض ٌمُسرلا ىف ئدسللا نود ىيلرخت نا هيد لاك يذلا *داسم قف اظذادلا ن دره
 ل ولع اهلل وتلا ينيذا يبا ثا نيم ا لوط تاطصلا ملشتا خ» ير اعلا جرح لو ب دنح
 قاس زحا ميو دويل ب لح ند يضحا هليب كش ةضرروملا هامل لج منال مايشلا

 ين نع مهلا ريع ئيرباج نع هم حارب اكسل نارحا ىكعو ةفييح وبا
  تاتلا علف مدا نإارْوُصمملابريغ نعو ىلاسما سبع درع نعو يقرشم الا يبان

 *ء ري"
0 1 227 



 مي يي نس

 برم نع دحيا هدال هني ىف رل ا ملص الصم نلتها ه يرالا هجرجي ملد قبلان ئ
 شذا اييلحم قف اهند يرش ةعاججإ نال لفحا درجسملا يف اهياذءضورعملا ادب ّيككاالا 5-5-5

 ١ ىل د1 حاولا لمن ”ةولدنملا :لمضملا نا ءريد درم 6 ةعامج يرش نم لك نعرطلا ومو
 مال بيس ةرال اوي قلتم هلريطخ تيرا يف ةلطانما ذا هز اب دعاكم لايضنلانم
 2 مطصملا يس ىب ادد يننح١ هدب قاده لص يداك غر زلخ سهلحالاو شبل

 اشيا واور 0 تبا ئب دي ذ نع طن هدعاوح يف هريدذ نل وما هم عرفها 6 حسسوميلع هيلا
 يطحن وجا يا ناضعد يقع نابعّش مودحن اضهر موصدجن موصل لضخ اه نئ انّ
 رفا اكن وا مرحلا مص لل ضحاب ,لع ال كلاش اذمح د ههوصلا ةد دز اك موشح هيلي هنوكت

 ده لا نيبدح ريضر يالا نيحذل' يرث ماسي مهم فد نحوها ماسر
 يلع لرجل ىلا نال نس نم ايف اننا نصنملا موصنع ىهيلاو نيد وي 9 موي موصج ناضمد
 ةفاظاو ارصهر 2 رص هش دصلاخضقا فال نضع نأ ديد ا و ناهس لوا ف يحي مل ند

 نا فيوم ناد دمع نعطل ىيوطص ىلا نع بغا د اداب و تار يس
 سا :دوكت انوي رطني وام وي مونت ناكدواد"هلاسرلاو هولا يل يبخا مويص موصل ١ ظ
 هداربعاب بيا رح رللا موي واموي هم راؤع رام وي اق ول اد ”ءذ داصغ ىنعلملا لع |

 رطنغاب ف د يجهل و ىا ف كل ذارطيت هل اغأ6 د اك >ركذمادربصلا ئببدبعلا كين د 0
 نبا ئغاد تدو > نع قمل مورصما هرم يلخ لأشنا هاى ال ذلاه ودع نم رنج ال ناك
 ”ميدزصلا هنا دنع حر دن داب ١ ضذا هه موي نيسح يزد رملا لاذ ىعاحلا نب درع
 - و ثاركا نال هربا هدا انف ذا دما هج ر> قاءرلاةوركأذلا "ىلا مري يدرتشلا

 ذر راها ذالا يع ئيطغاولا ياك ةضولا عركة بيت نكت >اراوم هيك
 : ص تح عيوج لعد >١ نكد د اهام ”ئلتخلا لاوح لو م سو

 نك و بدلا يف ميلا يل هقلنلا داب !جنمح١ 4 ئسح دانساب يد زجلا ديدس يت )
 |. هازوريمل الث برا لودناو ةهنلا محب لتشمل دال نيو ويشيل نيع نع اطفلا
 0 3 الع | ورخ الخ ينور ال بولد يف لاح نلّملل دؤص نمل ٌقلدت لا عج
 ا يريد | هسيهل داك هوذا ن6 نم قلد و دمحا اود رعاملو | درعا لعام د اولاع اولع

 خول ني دل ا رضخاو عمل رون نب ظحّرح واو نيدللا ملاعلا دابشن ارثك وةباجا

 ه«هسسييحيسنسل ب |را ىنإاا  سسماا

 + ام سمسا ا _



 ىلع فن١ نع يلم ةرطخر هدرط لمد ىنضنلا بس ادخل و ةروشب لق نع جوزخلا ولف يذل ١
 راف الار ىل نمل ”رياعر اهلا ىااىرلا ثدابعلا ضنا ف ءنحضل ئلولا ره د باطتلا نغا

 عيمع لاو سابع بائع كى دش يرابلل [رومحل الا ة دابا تعرتم اذا ةناكتس لاو
 الح رنيم نلولا رمد رس 'ىبإ نب امنا نع تاهل ف دحس نب! طريرخ فا نع *
 ٠ ايضاواوواو مولدلا نصا زراوو هيد اني يداثلا نال نازمل أ ةارد ةداصلا لضحا
 انو ىض يشتمل رم هيك دروام ةلاراكتالا مينج لاقشم لانع ضنا هناريد ناقش الاد

 زوم ناراح نع اني مونحن لا ماعلا رك ذل ييضحا 'نازعلا هد الذ ةييعح اشملا لا

 ْماَك نا ييصخيال وهو اهلا دارعا يجهد رك ذ هيد اكاذ نال يلي نع يرث ذ

 جنا وبلا واجر ردو بش د نزلا عرس نع شن اا
 ناك دصاوثم ل ىكذ ىيدص هدانساو نين نع ”ةنايدلا لوصا نع'رذابالا باكي
 , ههويا بلملا رجون تاداصلا ترس ا نال هللا نس رياور ىف داز مرملاز افلا ٌةدامقلا

 د نم ال هامه مجرد راظطد جيصدب ل زد اذان هدلوهلا

 الط ايرلا الخ دد ال ةئزملا نال من داصصلا رمل قمعلا عشحا طب اًنرْنِج وفحو 32-7

 تكا هلع مو ءنسحدل تك ولي لذ ةراستج منير ضروعد حملا نم حا نفت
 داس ايرلا اوقخ يدل >وجولا يف "مه دعم وةلع أونا حو هيلا ناب بيججاو ارشمع
 سلا لآ ويلا هيلع لسسربي مرا ثيَحرم لوقلاو فرط ززا دنرعخل تهتك هدودب لقسم
 | دن شيحزم هلل نار ثسلاو 9ك رضَم يف »لان أ عر ضحادن١ نال ربح ادن
 يهل كلا نضع بالاك ثسح ني رثملا و فرط وك ذرد رتل و دوجالا
 معرس ارحا 'يضدرملا ةدايز يا ديك "ن انكي ٌمدايدلا رمت ١ يع دانس اب سابع نإ نع

 دبي لد ذدال زحارتح يف ا4"ةئان ىاوح ردد هدوكح نوكيناب ىضينرملا دنع مايا
 ينرلا يبل نعصل ئيوص رد انج نرد هد ىساي نمو "دره ريع يف اذههد ةجاحويدربلا
 رح ادا حزسللا يف ١ دحيم يد يذلا يسداخ للا اسد قةازعلا عضم ا اه هرعد

 رابحاب 'رانحتلاب بنايئزلاضقلا ف هدعب م ودحلل للاب نيشلاَو ةزرعللا ينس
 هلل دا اضرح مروا ف املا ةجرد ىهتشرأ يا ملت هدلا درع مممخاو ةمقلا

 دارا ب مسنع فعطلا ىيوط دريد ري ايبا نع ىسلح لاتلا نع مويصلا هلعضي ملاذاقا



 يف يتساد راو هز ىلع جرف ديزي ام يعد كليلضح عاب انضملا لضحا هن هريعد
 ِس نو كول نم لشد نا موه خللا ف دج وتسا زيكا ل ىنعنملا نا 6 ةد ١ نباضحلا
 هليل ورطلا مد اد نم مزدامل ه(لظ ع قصد داصرش د ىنذملا مدا ل نع هبت امل ككمرح
 درع ةرجأد نب ناي ز نعنل فيعص يش 1 نبا زاعم نع بلم بح م ايش لاو "حاوملا يلا

 أهفال مّ انا نر رس ناره ارجا ناارزلا يلظعا وا نيخاعلا بد هدد رجلا نارعلا نفت١ ظ
 را وسلا لافتا يف يا ةرملا ةدوس ناووداا عدلا كلام نب ىلا نوع بعد ك نازعلا م١

 يع هرورس ييَسش ملاذا ج١ ئوشاو لاطسالا اهيد تدرهو ماكح هلا هيد تلم يلا
 زييفالالب جلا تأديايلع انيز وحال بدرا يدا م ميا عاد قكذ ند هيلع لس ااه
 زيا نع هند هرعذ وود هسخس مراد هايحلاب ىصس دحاو يلاود دا ىلع اهون الدو

 نا ناك نم هيد ثيملا نع خزعل يعاوا سلبا ناطشاناو ركل ذزيعو نولخلاو
 يف م ىّيجاو محدجازا ويريام ملح! اوعا'نم سايب ندي هزيلة روس مسجارش عيب
 ةرماسا ىلإنهءتر اهلا ةرد اند ١ لغرس دا مدنا « ايس ١ هيب كح اةزمكل ةريملا حو يبدل
 ٠ العرم نسجل نع ةورصلا بانك ىف ير هرملا دلع إضف نش دل سن صلا او هدم يف
 . د ما ل وتوم "زا الو هزه رش غال قار ورعد عين. بسكلا قلعحا > يرعبلا وش
 دبلاو درع خارجال ؛ل ابل اع فرحا زراط لجرلا يح" ديد اجرا لمع ةادسأ ف نوكت الناب
 م ضو ءانساو.كراصتالار اب نب هر رب نأ نع بع جامج ىلاثرلوازم كك نك
 رككأ هلهاو هذلا ةلارلا هل ودل دلو هدد ناحي» يدلل ىف ام نازولا دعد ىوربألا عمدا
 ديو دمح ند درتكد هيف ريد نع لواتلع ع الايس اح نيس دالا مال لح د نيد

 لاجر اخرلايلا هلادر و .نايملا ساحر 0 اجا ءيففالا لااطملا عيب. ىلع اهيل هذ > د

 دين وا ةهذ ول نم كو تاليسملاو ني ىلسملا لس نم |مالسنا نينهولا فش ا ميهشلا
 .نيرالا ناكرا ٌءيَّس وم كادي فنا نع >ارملا و أص دحابى رقلا نم هدد ةءداسل ندردد
 "دز ناسللا موو واوه للا هل دازم زيكأ ديلا و عد ناب ربي ناسللا نال |ىوخو
 : : مىسح !ان ايا ئئيموملا لضح' د لع

 ايوا نول لد مل ىدنحالا مر اكد ةناادب اوعي ناييالا ناك دل نايعدلا ىضجخالق نأديلا
 ن هداف يف |ييحاسص ىلع مجرم رات مر ضد نانا الو ىالحدلا مراكب دج و لح دارك

 صخان ناك لح وسم نا/نن مالنا و ؛انلا يخي 53
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 .. ههداشم كرب ”ناطابلاومنطابو ةرحاط ةريكلأ دانا يضر نئرجامرملا لضفاو
 يتلا كرب رن را ةرجلا ذ ننام نيمار ازدلا نر ًاظلاو ناطيخاو ةامالا ىتفملا
 درع لع واس موي دولا 'ودهاجيذلا» رولا ىننلا هداج رطل ... ظرف طؤرمو يمني ايا يئملا نال لج وزع هللا اذ ىف هنن حاج داوي ضخ
 مدالايلع دال د زامكل ممااركو يرد ولا وه ديالا مح دارلاو ئسلا قذدو ملا يذل سجيلاعن مران مضلاب اًملخ ياا هج د ميطر نه ىلا غي وملا عينها لف ىعاحللا نبا
 ىبااذلا للا ذا ضصرصخأ ماعان ايا ئبيس وللا خا م مح انساب باطلا اضنرع نا نع 45ه:

 ام نم ندا ءاطخا نا لوعنملا يتعاو طغانلا لاس أننم ,صعا لاس اذا يذلا افتا نيدلانغ
 مل اذا هلل يللا رخل لع كلذ 3 ةلالد ءبد مد امنا د ةين اهلل حلا دلت زد بط
 رام ,زشن ل ذي لو لالا يف مريدي لو ناوسملا يف طولا هريعاع هنأ ىدتسا لودي
 يفز وضهرانماو ه ين حاد ئإ! ها ور و صاولا نش ةرغ نا نع طخ نكس 53 اولا

 أنش الاس انمتلا 7 ريشا 3 عيبا ما ضوه ناسا ياؤجر قيد و يح ١ داش هل ظ ,

 الك نارللا ىن ,يلعامه وش ذو وس أبيت ىرع نم يرسم ذا و ايرس أسسا دحا خان [ذا يا أ

 5 335 م يطال واملا لع ئيضي هلو اذ ولالع هدر ود عب هميرح طلي لد الوم هني ديوريع بلاط اذاو +

 مل راجدو يردن دريدس ين نغسل ءئاتلا يف فراضي لذ ملظد 'حلان هدب هغانم عيب 1
 ايه رجالا ند .يلعأ, ما نه ود دارملا هلا عبس نفل دحح ابكي نم وه سساذلا خلضف ١ لد ثان
 نعود يل ضنلا ف" دجل ل ىو دقمملا مولا عب هده لهف ذب: هدام هلادد هسشنب :ليضعلا «ذدح
 كاريسانلا 5 رمد عدي يأ رداارج محاكي لامعا وخلا باى يلع بللالا نال هد 95 أع اول ةزفس ةول> ىف دن نيل نيب ةجحزد رسكتاب ناو م بنس ف ديقملا عطتشم

 يبذل ميال ىو دا ةنئنفملا ندر يف لخانهد قس يف مئزانيهد موصاخي الخ هد“
 ين ضخ نركض يجد رحم .نهوم ىسانلا نلغحا يدون ديهس ىناؤع هذ تاو يسال
 ذا انيدلا قدصاز فا ١ كب يدو نع يلا دنع منا وهو ميد اًنرو هما مرن دوهرد

 نئانلا تما اه نوط دانساب درب رح نإ نعرل هلللتل مليت دحر ه دزعام نال لالا لت
 "رش درع نارحا رك ملا + ودع نا >يضعملا و ءلعر دعنا يا يحلب ه دويج قت اجر
 لاند ىلا نللاب نع" ةددص نه رجا لضعا دوت ورح ئيرب ريزع ”ةعدصصد لاما ريك



 ١ نيو يمول نيب يا يحرك نيب نه وه ىم ملا ١ لح اطل اج ىغ نإ نع >دا> وبا يم يللا
 ٠ اسرع نيدوا هاك رط ا يد ىف اينب نبل هعبرش نيتح نم وف ناو ءلع ا وح ىف وه بنا نيب و
 *ين ناعم ففنمل ىروص ةاذاد نب, نك وع نط ىم نلالاردي د ارشلع سس نيررعد وا اىيلغ دزفد
 ظ مل شهلا رود الا يف حبيرسلا ع و ةصحر مح صحَرل اب ن ولقي نذل قد ا ليطعا د جنن ١

 / نيلاللا هجر يفت سحب ابوي الانا طرطب نكك به اذملا قتحر نم 96 ذرإع د رفسلا يف ونلا د
 .٠ هير دعنا 111لا دبع نفضل فيلم نيس ومارد ارغ نع ين دله لال نشا عال و ميفنع اند
 ظ هدايا ١ مايالا يد هبه م >اصلا تاو غاّجال ىلا ىذ شع رطصل ا مايهانب هلا ماياؤلمت ١

  ”اضما اميلع ناضمر (هريزح الارشسملا ماي نم ولم يف رثسع دامت هرذيلا ودل وب دب انك اه
 / . دوس لمت ١ >ئسح دانس ابرد اجؤعرانريإا هى هلخ عر ىيقلاوكك مفعن دب نا درج نه
 ] ”اهصلاو ولاد يح ذقملا ف اهيبت مىحا امل كرم ميلا نارثعلا يااضخاو هرّمبلا نارعلا

 د ع نائب نع هايد ىف مش انلاوبا يوخبل هاوس هيا ين مرتك مل يلا ةيئد ازيا
 انح ايسر د دخلا لاةأرحانن (ولل ءنصت ىف نلّستخل ارنا ةيقو مهلا ين رجلا يشم دلل ْ
 ئ مح مل لم وأد نا ىلر ثلاس ولو ٌةياود ىف داز ا ةرخالا و اهدلام اىطلضحا 0
 ا ندرك عدروللا زي محالبع للا نع حلضحا يف رخؤا6 ذا 'ىسيك لبا نال زك ذ و | ظ

 | ٠ ارظن نارملا ةو لد د ١ ّدابع لمد ١ د يولع داساب لسدلا كوب ىيدر نع اح فع
 راع ماعلارك نلا لضخ ١ نارطلا ةاهد ىلُثرهظْنع دارو نم لضحا ىف وشه ورك يف يا ْ

 ول و هيلا بشي يذلا يا هدل د الجرلا بسك ض١ ل. ثماصلا نب مذا رع نع ىذه زعل ميلا

 يقرادصنالار اب ب هز رب ىنا“نع بط" امد نع وع نم ىلاس يار وردد عيب يو ةطشاوب
 روث لع ئلضفل طداخا انما وعي مل :نخلالحا أسس لضدا ان لامع ه دانس ىف و ىف اهلا
 .١ اهؤحاو يدور تنب لحود دليؤوح امن دبي منح اين دلل ش اولا نا يه حالو اني

 | - تشب ديساو ناّرولا ىتنج هني دسلا نارع تن 6رد و دباوهلا ميج نم نفد! مارب ا
 ينخأ دال هب الاو يول نم طفل هلو ثلا توعزم دا[ د ّْ
 ظ كبط ح'ثداثلا ايت هج هلادر يوم ىدلح ثمل اذناو هدب املا يد رجالا نم ا

 رهاب ودور اذا نيالا ككضخا اه يهذالا هاد مح مككلا نان سابع نبائزع | ٠
 ... ةمصيكهدلاب صاصتخملا يف م1 ين صداع يا نذرل ناش هدداركذ ةريصبلا دا ظ ظ

 ” اةوا ' ظ ظ '



 اأءافا شاع قذدرملا ُ "٠ راسل قف هلع امل هداك ذ لخار نه لاب طحاووراذا

 يال يتلا نع جالا ارطغلل اضر يا رجب د جاكار ظنا 0 دحاشم .ل.ئك نيون وعد
 كالومن لذ هراطنال ناكل 3 أيت مدللا عذر 0١ ود ىكصن موج دهس وج مدالا نس يس لوص د

 هفلا ل يرهر ن١ ىسبأ ربع ,ىبا نع دا د ير ائنارنخل الاد 00 ظ
 : 1 . : ١ ىلا ثو نشك تاسعا مالا ١
 م" يعداضعلا مرا دار رطخي لايح عد 1 سو رو 5 5 وهدا

 اياكم ةوضنءادر دخن موعد و عم يصدان اب ون نحن دحر وكذملا ةيبديلا
 اى خام نب دعس هلاح بكي ١ع تلضور ارب الا كم اهطلكاو ن ربياصل ١ يكد عرفما 8

 ركازلا إي مدذا دبع عنخ ه مولا نع غنام الود دابع نب دعم اجد ناضمر ىفه ديعر اذا

 اببلاع يلا درع نسكب رزيلا نال دوم ارسال ناجم م ايا تا لن يجن وعذ ماوعلا نبا
 فايح ناك ناي بس الا ميلكل بسكلا اولا ذْثسساةلاطلا د ضب رمطن

 مصايح ناد هيا ىلع لاوسم الا ميله ةر داع يشد ,ل دأب دول اهذ

 ,لوكسم اناريند اارتخلالا هند كح فردي ل هلخدي نم رئكأو نبل نع اهم دحا ولا علمي ل
 " عرس لراس ودل الب دجال لح دي نا جرا لال اهف هام لد ةسم اً ذد دب لع ناكامدو

 يللا يدوبإد ذوب ل يار اس نش ال ئيلسل اردلا ”يصج رد اهلا هرظن مرحب ني
 ةدن يطحن نص وامير و نعم ةروع فا ىمئتجت رطنو مايقلا لحد ئع هيك نمو انتخا
 نح اياعرنا يع ةالولا مايد اند ايلع مايش نيهان و اون لاجل انزل يف ارح ناجرلل
 مامر لد اهيزيم كولا ”ييعرتملا ياددلا ضن ىلع 'ىيربلع وأ احس ”مزيرت هيد اون نبوته مولع
 ايرخلا اند لج ند وللا ىلذ ند ظحس لد عسل اب صح درك 5 ماوخلا لود مدع و ثويبملا
 - 1 : : 5 ٠ : نت 7 1 ا

 بر وزهل نأ اننا هدركت لناجرلل عابد هنا |ريعش ا ل اوعا مارخلا يفد ةرسشا يف اسئشسب
 اهرر سصرظد ناد قعد الرع يابا ترر نس لذا ط ئوضو عاطتنا هند و ةدنبب اع نع

 رك نع بط ع يملا سمو رود الإ يوت د مدلسن لاي هب يق ده لما اجانب لع
 ملاجر يحبذ مج مل وار ميدو يرْسسل رداع نب ةريببع نب !ارلا دس و فاذلا ضد

 ةداير روب 'هيازكلا ردو ى'ا ان مس ناكو مالس الا يلا يدمج ض فاه تءارت

 هيمو هيب (سوطتملار بخ ا حوالملاو هبولعجزح اظلا لفنإو ركدب ضر قا هد عيد و يكمن انو
 دياي عادشلاا لاقي ٠

 ٍُ . 200006 0 | ىلا ٠

 اهنا لاو يندالا دبيبع نبا اولا يب مل اضح نع ع بع محند وطني ا لني



 . هلاجد روص برك يدهم ىف مادولا وس د نانلاب عدد اي نحإذ ١ > ىعاللا هرئاد ميعع
 ناحزمل + داش اعو دن دل ةيالولا طخ نال محول داب ىلع اردد نكت ملو ثد ناانطلت د

 هسنغ"نأماب خم ملو نشو و١ علزح دا ”ّئدعدا دي زج يحل نب اكهل دن مانيلا مدع
 مادا دوام يدوي مقاح مانا فرد مدس تلي يادي فام
 البحر هل 2 يأ هل عيِحرَسا احا اذ عداج ال مزل هي ير دنللا لاك برك دود نبا

 ناد يدل اردن نم اهايانم نمارْثرك ق١ ئبحلا ئه ١ أيانم نلت ناخاهه رب يلا هز وعلا
 هركلاد ئب نسا يع ىدمزملا يكل ةرّكلا يف ”نئلاملا اب قمح ُثْشلا درب ند محملا

 مهجر لهذ نم يلع يلا هللا ودحّىه دح ةهادا لح دهاشم هل نك ئيدنص هدانساو

 0 دددخلاو ار دارح ءدرضد اي مل لوح لا مج ون هرج وه نس اذا ١ نيد د هيلع تشو

 | ”هدصأت اًناو ريسني دك طللا جاو د نال مدنا نهود ف ليل نيب رارطم نه ربح م اهئبلاب
 | ناسا يونباب ع كداركا وبما » ىصخللا ديوس نعطل نيونح ب النفل نثنع نبا نع ضلت
 همعرون ناب بطلا ود رباارلا !اىخلاوو مرك ىلا ةداركا يصفاو ماركاملا جاع هاطحيوا

 هب مك يذلا ىلا نخا ين نا” ىيار هبا د زحل هنخ | هل هي دهر ١ هند بطني هيلع
 ١ اطال فاكلا كاتم دقن اذملا دمعو سيب >الادتع اخر ,ىبطعاو ملخوف لك لذ لج
 1 'ددشا اه دير دع الا [ونند ولا ما ىنركت تن نير نع يربط دارو الا يف طش هدد هرب ودب

 | ”دصو فريم ىح م ركب نا دعم نم نان وعي نيدالا يي ىا لالا ومب نيزذالاب

 ٠ نيالاباو دلما م عاطتشا هدو ذح نع هت ي”محالخا رمال ةراظا رد و اىقل رس
 ”ىرطلااو ةييعرملا نءرز لا نم هيلع ارطش الع وركب يلا ىنإ عيه نش دعب يف لاذلا مين
 اها ديدشتلا» ل ابر دي او دئصاو هن اىببلا بهاولا و ةيييسملا را ةلباتلا
 ١ ةطالئلارمل نف يادي ععبح ياما دوتسم الإ هدلا دبع دموع وسم و ةدريسا ريس يأ ماي
 نالا نيا" لح نع زم ىف :يساججلا ل١ يل أي هرلا يف طهرملا ءيسحو > وتاسنه أننا نع ت
 ١ دادزئ ل واو اي دو ىف دىا ةعاسلا تدرك ١ 'يسح ةدانساو لاَ نب سنا نع دع

 | ١ ييلارطلا ةياور اظل ابونا انيدلا نم راكتس الالع ئييصيرخلا ىساندلا نه ين يلم
 | 0 3 نم ذ مهم اىلك لوالا لع يحللاو جيم مجو ارهزم لح دا دججالا ةيلحلاو:

 || ااعو

 سن

 و يف ندايئعد مال ردا وس ان ارلك كلب >و تبرئ ارل نن ثدالع و يلم ارش دادزا ميل



 ماسلا سدريوا ن» ١ اجبر ,لاجر و دوتسسسم نا نع بط هنع دوبللا يف ةعاسلا ّْن ذخا نم نمع

 9 مارد اناسهاو اع اصرحالا ارب دللا يلع سائدا د ادري ١ ةكذ مد د
 أريلخ زرم اهيا ]ظني مل و اهعركي مدال هلا نه دعب ايدل نال دحب الا همت نه يا هنن ىف 0 6 5 ا ا ل . :
 ميلك اه ركن زداب در و .عجخص لاو دوعسس نت! نع ك منع دج هدلا يلا نا وبح اياد

 1 - : 2 . ءا اسوم 7 ا هس ١
 اذ هللطد يملا ىلع بوو واتوسلاو مناد برست تواتر
 ضاساب ظدصلا ف اهلتتب يرياال نأك يلي ىلإ تب دح بوحولا نع مكرصو بدلا رمل و

 > 1 ويس ,ينح يذلا تايلانم'ىلؤعلا ناد يسدلا ليو ١ طل فيدص دانساب سامع نيا نع .
 هرزع ان د سم الا ىقحد ر كب زكر اض ارهف ئجلي د ابيات نيد وسا١ مها برتعلا و
 ىاضا اكو ن د هدجن ام ليل دب اه الا نم هرثع حارح ال00 يضعا ءلتشب مايد هلا
 تن يرحل لدا ه دحا يثس لايك ىرعص هدانس اري نبا لاو ةريرشت قإنع كبح
 مارخلا دلبلا ىف د مارحالا احح ن امو ناهز د لاح مي ىف نهعاؤلا عينج ى١ :يرلك

 ارباب نيلماعل وا انشي د لج ئه يلاانم نسلق ئهيهنت يا نيه ان ىهيلتص نه اخ نلا
 نا نع ندرك زيد ايلع م هلي هز ررنع نوصح هنط يع بلغن اد مسؤيلا توقلاب هداره د
 ردآ نه وعملا يبد اىملا ىلإ نبإ ىطيع نعد هدللا دمع لل: ريإرج نعي بط هردلا دبع دوعن
 يصب اريل هيت ىربيطلا ١ ذ اوشا ئه تارذلاا لَم اهني رلاجر د وطصملا

 امهداذ (روفعم مشي يذلا ب الاد نأضيد١ حج د نا دوس ناطخ هريظن ام وكم

 اهيا داعمل ناملّقسو هاشهتب نم ه' اهيا خاندإرهن يارصناا نابي اسطب ٠
 مد جينعباه بجو دارح ال! ىضعمل يص جلاب |رهجبلا طماحخلا قد درع يلا يااا ناطمتسي
 نع عيد >ى مح يبجلا لدب يلابخا لسا ياور ف د دصملاب دد زدني يذل اك ةيصاخلاب
 ميد ةعرس 5 روج هب وس 95 ىدرعد ةكي رج اد عد يلااوتسا هد باطلا ن١ ع نا

 يق 2# املا تسي منا لميا ذٌفايذ وملا نارئمجلا نم هددل ةرصكلا ن 0 ناكولو
 ل بور نمل يوان و نع وابل دانا امنا ١ ع . ا مس
 اهب ذل اهرفلا هل سايباو رز الها اي ومالا لاجل يف ديكس مويس اوتقا و
 اولبب من نب اللا نكوسهارلا يبا ينج ري ١ عسا كياور اوت او يار هلو لف "هود
 د زل ل4 يداوي فرب هس اضاد اطال م ف



 .هامهملا هزَصلا يف دي انك ضرح دانزلاو ةدلصلا(كط َددب راىلاو هدرلاْف مامدلا يلع نبع صرف

 يف أهوركم د هداك ريسا ىف ءقصم لو هبرتظ اذا لاح قابو دنس د عضن لع لايصلا و

 0 ا عم دافوس ا امج نيسالا
 طارو دعاد امام ملاح ل يلع ادارعلا اردا ه ييرع مع ئسح ذم زيلالاذ ةوس نع ته ين

 هال واذ يلو لابأس من وا صتاح قارا بنح ندا لا 1يذ نع حرحاهاهرع ايا 0

 || "تدلل هرياود يف كج ني ىسدلا نيا سدصتب نجلا وع لع دنع عم امان مرثف ارك ذك او
 نع اج دليل ارد نابر هيت يف نارلا اره ١ يوض بئرعوتدو نيل ولاربد لع نع
 | كيب اره إم وتس ءارعا اجا” رأي لذ ليه و موي ل يف ةليد ننرشسع اليف هارد ا ني ويث
 ٍْ رككتلا عش هناكاب دد ارك ىلع > سالو موبسا يف يا عبس يف هارعا رجا" سم ليلو موي

 ذاق عوربسا ايا ىف ابصخ ال ارك ذرب دن د هديع وو هدعو ١ هيقف و هردأ و هادم يف

 5 ”تاماوحع سمو يك “صح نوكيلاد وب نيسزا ىف نارملا ارها للا د بالخلا نيارع نانع

 وعادل نع تدب نواقرلا و نايشلل مضرعد اهم رتكأ هرخاث نال كككذو يا ينجو
 هل هليل و موب طوف اًرهد ناب مايدلا نم الد ف نامل اركا اظ هلسحو نحاعلا نبا
 ثدحؤو كاف ه اًردأذ الاورب ري دقو ظنزن عي ثلث يف دارك صامتسا نا

 طاجر د هيث آكك ذل د ىلا زعلا ل ابلاغ يا هتمفي مل ْن هرب نم عدا ىف نارملا ارو نه
 عر وبس لا يف محمر داادل دعاو دره مايا" هو يف امصاصخا د ةرم ريرسلا ف مكي نا هاندا

 . رثك ناك كف ارز ناكه لزقش الكعب توت اد "كايا د يمس لح موي كيذا
 ملم اه ونبلا ئم لميا او ميه الار وم لا رارسا ىلا يدررمف ال يضعان اد منا ناك

 يخل يف ةءرصلا نع تميم أ يقربالا سايوماب اكر ددالر وهالا صاوح اذ عءاسالاب
 ١ نه لع ره الا >اسضلاؤباو نبك د رايزملا تلَّسرود ٍ ورز ذو رن درعللا تام وهلا

 اهب ردنزتك نا ود عن وق زكا نكاح قدرملا مقاناو دما رك ويكذب سايل

 3 يسن يف نارا ارك طع يراضا هو صمم هلر زماني دعس ئعبط حي

 أ ن٠ نع بلع يح ىنم> وب لك يا رد 'ناكذ ىستح نب ولع مند اسلام عمج هب نخا١
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 ا :؛ ا ت ظ ىيراملا دي هرملل ل واننا ىسلا يس 2 واكتشوا 1 1 ذه يي - 9 76 0 كل لن : : 00 ١

 ع نود نيردلا فرص هبل ترصد يلا ةييرلاب ادزخلاب نارشلا انااظ ناحننبا

 [نينا ؛ركذ هركد نئش وملارح غامىراد نالظ ناب |ىيس نام (غارتف 6 برعلا ةداع ىلع '

 ملداوع ,هرياوج ركن لذ ,ىجلانم نع ؛ضارعا هاّرهه مل كن |6 ةئارد ناد اكناو يا هاّرع
 | 2و امان للجن ا هب داعب ارد نام اجرل تسع تلاد اذهل د الك |ىضح د ؛كيلع د دوويد
 تاذوصلاا هاا قيد هداسا يف ارحل لاك صاعلا نس رِغ نبا عزم تكس هلو نا لولا

 شعل. يضرب داو ايلات ىصوخ الاو وا ناش علا لث١.ن١ يلا اباه ىسانناو لما
 ايما روب اا ذي لظاوملاد ىديلشاب ذ وصلي مل تف اد ب دنيد ىمؤلل نم ةءالص اك
 خو الاصروز دوا دولا هيلع نكس د يديم رم اع نب رّسع نع بح د يرحالا ةالصلايلا
 لس ىلا نري لرد هداذ عه دللا نايرحو بلملا مكر يارش ان و ذل اى كابس

ْ 
 و 1 ولطملا ئضولا» وا اطرمتب هارعب ةرك ني

 ب جردارد نع الخ ىمط غ دج سل امان وه دج نئصولاد و 1 ١ 5-7 ٠
 ظ

 [ نولتبا ام دارك لعاوم زد نازملا او ركا حو فيس ىب يووسا نوصل ىيدبص بيصخلا

 ٌصراص ناب هننح و اد ان ايلا ىلاث مكب ولَش ثحاداد يا نب لد هيلع نعوج ااه 1

 ْ هنعا ودود ناني ةبييغ عم ناسا ءارللا راصد يكاد يوم ىم ةركت يف يولد
 ا ظ جلت ١ن أ دارك ف ئّيفتم مد دام هررما دارلا وا بولت عجرن ىح هد اره اوكا

 ظ هلابلاب خخ ارسل و جلا ىلا لادجلاو لادا لاري ىالتخالا نال هوع دج هيناعد ىف يف
 ١ ان اريل ادرك ١ ا حجل ديلا دبع ىلا حو يقدو لادلاو يبل يضع بدنج نعاد ثمخ
 1 اي اهحال اويؤشس ةرحدلا ةاشنلا يف يأ ملا موي ناي دياف
 يلع هللاو نازبملا ىف عض ون انر و و هر ص دابعلا لاوعالا هدا زعتك أك ىس ندا هارب

 00 رسولا و ةيعشملا ماكحالار ود ةرئرككهباتيعس نيريملا يلب اره نزلا وردارب ةعاوشب
 ظ ْ يف هعل ايلا ب وارعرلا نه ل دج نزرع ناد ةريعبلا يجر اهل ادد اروبا وا امهم ةيعق الا
 ١ مراسيل موب نيالا يلعامووسا ئطا ومنا موب اياب يا ناي ايار اذ ينقل

 ظ ا 0 - "0 .ن ٠ أ« 4

 ُ من1 ولعو اص رلا» هيب داراو مى زه ناش الا اظاام يو نيايع ةيناش ناتيادعو ١
 ا اد اًنعاجو :ناورطم ىاذد يشن ريك ادد ألخ 6 و١ ىسمتمل ١ عادت وع اهلا
 1 تسيل و حبب أييضعن ل صنم أ دكا حج ١١د اطساب فا نم اهي تاتئي ام يارإع ند



 يح نمل ثماثلاو يعل نار >3 هذ اريلا نسب عد اهلل ىف ملاو عملا يون الو ايعارتب نعل دالاح

 يف ,وس لع دل الدلاب وا دش اب زل وا نتا هذعن اودادعي ن اجا د اسر لاو ىلاكتملا |ىملا
 ' يف و ادصزلا مح مح /عافشلا هب ىلعو الوا ةرمسلا اورد !نيمملا ىف مح سدو يبدل
 يللاى)* مد هنلبلا ىلاعملا اهي لعد ةروملا درعا لم ”جاحجلاو رولا بركىم ماجن ' ارب صلع د

 اهكزن ولى و ةدايز كرد اهي يمنا |.ّيظ'وه يا اع ذخ !نإاذ عراشما هذ ريد ةيصاخركت ن١
 ايفا و يللا نع موب زد ثريا ةريرخلاب ةلطملا | عبس ذو اجلا زل ئم ث اداه لع مدن رمح
 ..ادروا طريحابلا "ماما يبد نغ م خامل اريح وب مل نيذلل هلاطبنا لعادأ ؛ظابنا يف مك
 .٠ الو لو لئؤعاو دحْتد يبا هنعاونح لد يف بانتجا و هره١لاذتماب ءباولاعاو نال
 هذ ارك يف كاوخا ل دّمد ال و١ وانعم وا ظل يحوم هدو دحا 3 دكت يا هند أوشن

 "وك راو. ٠ بش 1 و مليك ىوقمل ا لفل ا وررظشملا هنعانجلاد نادابصلا نه هرعاوك رش و

 فانك لاجر و اير اضن الا عش نخب نمح رل ١ ذربع نع بح بلع عم ايردالا نر اكتم ول ايس ظ
 . اهم ويني. ل يلا“ ءنسهل هانز يات م واهس رعت يل برع نوب نازل ادرمام ١

 زي و طاطشلا ئعاصي رك ذنال شرخ نع ىدرخلا نه ىنس
 8 ثول و مكأياد طاسش الا دي

 نيزدللا .يلسملاىه يشعل ا لهاو ور اصملاو ودب ا يحد ايم لاو ار ومنا نيناتكلا نها
 أى اجا مارح نادا درج مني وا ديزي تيت طرطقلاب مع ولحوم نع نارعلا دوج
 اناؤملاب ملا وصا ند و درب, دد دنتملاب نورد مود ىدجن وس مرآ هلوعال دب
 نيابهر ةدابيحرلاو اعلا صام وصلا ف تاكرذلا بدرلص نبذ اني ياندلا عيجرت
 . ةهنونوم موس أننا يراهم يا عرحانحرو اجيالد خوملا نها يل عونلا د يد اصنما
 طريح كل مهام رريجنا ئه اناخ ينفات موجتام بوله هدرللا والا ةبد وب مول

 هللا ناخ ,نعوس امىانارملا ١ دركأ ههركس ثددخل د ل يحل ءلبدو ند نح ئع بعت ٠ ظ
 أل انزح يي هريددو مقمح نارشلا يف دا دبع زويل ماسودلاو ساوملا دكر داع فا

 نع هرياود ف ا ةيانك ضعزد نارا ظفحو هل عاوربع ودق هد ودح عييض و ءلطنل ظ
 | ١ طف لتخلا عم كسلا يعيش. يلا ةبنيكلا لع نازدلا اورد هلعابن ةامامايبا 0
 . مّرلا هاما هل يمي موه باين عيد نهم ابد )و فلك الد ”نككو 'هقدل وذبح اضذ 0

 |. ميما يه ردك جاورلاو سوملا نس عرزحا ذل ممخا ةلرس 6 نو لإ نوعريم ىلا ٠

1 1 : _ 
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 ى'ُلحاهلا روان و دد ريال هن لجانب الو ىدرلا وأني دا ندرع لحال ةداريل ن وملطيب هذ لويس
 حر وس اورد ظ الاص ىف د واد واعيلع تكسو للا دبع نيرناج نعد ىحةرحالا ارح
 ٠ مالا وركذلا يع :يلاخ دوت اكاد وم اهولعتج ذو تكا يف يل كوب يف رقبلا
 ا ظ وهو هاند. ى و١ ناكاج ىاب ئاادرلك ٌةّرمبلا هذ نس أرك ندد ةعاطلا نه أسيفد اييلا ولدح ١

 "هه دلع هيلع عض وب ناباز اجي وا :نشلا يف دل ةماّييلا يف .تيتعح جانب جود ناش ارا
 ْ يلاهيح يالا ل3 نيتح م مال هله لادب ىلا نب ازيا يأ ةلآس مال |يههسس نيرح ويوم :ىيئلمل لاصلصلا نع بهاهل وح دهن و١انمولا ايصخ مون ىعرلا

 ظ ايل كنا بع عويس الاانا يل اا وس ضاع اذ ١ :ىرجلا موي دومح هر وس اوردا ل تي دولا نحيل هجريشي دانس الاوايملا بحجب تيدح هلا.
 ا | مملا نيااهرك ذةلاؤد ىف دلع ادرك" هج دانس لا يع ايسرم رجع نإ ظن احلا لاو ةلسنرد
 ا (يشالاقر وس يك سبت ميلع اريج ال تييملا نال ئيلسملا نه توما ةرصح نم يبا مت أنوه دنع

 ا دب عملا يحال نمل يرسل و داعلا و دييح ملا نم اهيا ىس ىضحو ينم ا نبا لاق عجل ظ ١ يفوالاو نوي دج هيلع اهداّرعا ارسل واعف لك ذرك دِنح قيل ١5 ئمبملا لاوحا ل
 راسي ب يعد نع كبح د > يح ديالا تريهدي ث وه تيل ايدل ومب هيلع ثام نم ةظبعو
 ظ , مال موا باجل ماا يل يعادل يعض النسر اذا ف لاق
 ظ هال اذ لودلا نيزلا يف قايِنه يا لودلا ءزلبا هاّرهاو مدلسما بلع ل اند يد مهلسل ١

 00 موج يلا ثاَلا ندزللا يف كنه لع تداسن زد هل لوا هأىس فقل نزلا فايزه يا ٠
 م١ 1 ميلع وأ م رسما و هنصلا هيلعو هيلع درلا قلاب 3 ارك ذات بدن ”ىّملا

 ّ : ٍق ىد نشل و ذازدا مهارك هش ل ملا مولمش ليزا رجلا م ةلس دز نال

 ظ مهلا ضوتع لع نازرلا ايربجْى لاما »ير دول دروس يفا نع كا و باملالا

 535 يع هيا ازعأخ ختم كك خانك سلخ ي',نوجازه تلا وابارعالا سدجواا
 90 ناذ ثلا لغد >ابارلا هللا ىف نلطب نا هند ىلط هيب يس ا لزا ذ نادرح

 1 هعبس يف 'رردأ قحاورح انرح ىف ددرايذ هديزمج هد الرمح لاس هأيو [مُكد 2

 ”ىلل الجم وهذ اى راو ذو و اهيد مه واهلا اول وارجوا مويس فرحا ظ

 تتح -دمسسل 2-2-2 - دارك لان هللا طيس يبدل هجر يف تالجوزعددنا يلا يعهد سحوملا ٠



 رص نم همام تس يل ضفالا يفد دامي الد اضنارعصدلا دارد دوو 12001
 يس

 تذحأ دس أم برئا نه يراضمالا دنع نب اذا عنهن انيح نعي برلا مر ف مورلا لذي

 : نع نب يكراد ٍبروا يا رجاس صو بر ئه ناس ىادصلا نكن ه هما دس هريح

 ل مو ال ديل اًئباغ الل اج نوال د ييسلا يباع دا ١و رك اد ادج اس ءنوكلاح اضاخ هدر
: 5 

 ل“ "توج يعل نم برلا وكام برأ حل ةري رص ىلإ نع ند ب باج للمنط يفق بزلا
 ننساه هللا جر بو ن هذ دصلا نوكيام برقا لش اود 3 برلان وكبام بدءا انك لاك .

 ن١ ماع باطخ توطتسا ن اذ يئاحاب «ر نال لوا و دج ذاذ ىئاحا ىلع ئداس

 كت يف ههه ءىحاسم ارك نوكيو كنا نب ركاذلا طرهز قف طن ياي اركب نع نوك
 ' انالامام وكت :ئببع اهنيد فدل نال ئكذ اركاذ نيك نا لم ول امد غلبا اذنه نك

9 

 د

 مكاحلاد ىذد رملا يجو مِمَخ هدحومل ربع اون ول غد نب تموشإ لخا» ن وكجال واو
 هيلص م سوماننا قازك أههفبب ىاأ يهد تاكتارسكب اهتانكم يف هناور فد لعربطلا ورا اد

 يعلاب نك وااوب ةرئش :لواه را/وا ىف أه ذ نتا فارسكق حد منكم عمج هرع لاذ

 .- ظ راس اما ناكها وعدد اعيلعا د ذ 2كم لل ىلع اص نرد ا يا ولا نعل

 خنت ةمباوص بع اح ةبييكادوكض مند زرك م1 نع كد عجر هلاو ىعم هش راطرغ
 ئن اه ذا لاحلا ناسلب نلخ يااجرلا و نوخلا يشن! د وادوبا ءيلع تكس و مكاحلا
 رند اض انس وا واش اًسدلا ىف دحا ىف اهمال نا يلب يبس هممف ماسجالا هل يئاحمل
 راردالا 0 ارك ن6 نهاو رع اسف لا :ئدس يع هنال مدجبف ءر مس ئأرانلا ع
 يعني نيرلا دارنا نال نحلا يد برب انيدلا ف دحا ىف امرئ ؛ذدر انلل هند برد لذ
 اجرزاو» > ىف ىوملا ملغ بش ىك امعائدا نم 8 داو دب زؤر كلا ند ١ذ احرلا و طوشملل

 هوس نع دعما ن اهني ناعام زاجرلاو نر ودر ةرمينا نر ىزا لاق هنت ضرملا يف
 . لئلا دولاطب ضزملا و وحلا ني مهلا انحاجرلاو بارح مف اهي «ذخ بلم لك دب دالا
 يب ىلا زحف اجرلا مدد يئانيال يلازعلا لاحداث, دايو هلا تاوطس
 نائل نعل اوأجرلا ذا ءىدالغ ىلا مذا هسطف ناد نس ىسيكا ثيدح يف نايم
 ىبيل هراورعم يتب تق عراد رظتسي مسرزذبلا ثيم لو نصرالا ديوتي مل نع نأ
 ردوا ديرو كيقيبكي وحاب 2 ٠١ هرايخأب للم ببس »وجو ه امن در دملا ٌسبو ضصرالا ديون نس يعارلااى١ حارب

 ا



 ا ْ يش للا رب سبب دمحا نعنعل فبعض راما ىلإ نزع ىلع يرحا مل >] ةديدو م ويلا . لل

 نان 'خيراّنلا يف ركاسع ننب5١ دع هاريإد ايددلا يف رحلا ناذ هرحد وت رنطنا كس.

 ىلع نننا نع ط يداوي دعس ملم د يبل اذحاشلا لاو نيسلارب ديب اهروك باناكلاعسن |

 نبا ٌءٌيلّملارمكب "لشا و نع نط داصتخلا نكت زا و هنلع |اىدلا خف دي هيلا. اذ اوتج هنّ

 أره رزعو نيدو نحرت نف يك مز الادخ ه دو هدلا اوشا ط ضائلاو ةزولأ عب مسالا
 ماد معلا ئطتا ف سبع نبا نع مكابجاولا ١ داو تاعاطلاو ناميالاب ل ان ولاب الحا هللا

 اميه قاض نا بارما تنطَت لاجرمالا عسب 6من عم مندا دريس ن دريس هوا يعرما

 دنس و الا ينحرف نب توجه نع طح ىلتلاد وامن عم اهيلع ةريسم لخا مداد اطجرلا ظنا
 , ر اس وطمم يا لالح مجرد ناهزدارحا يف قه يف دجحول اها لد اسس ره يرعبلا يل رذلا اما
 ىبدص ىا خا وا ىلا هب ككاو يملا ناهز اذه ن م ذا ىشرملا هب تيد هاد مع مَع دو قر نوح اذن ددجو ل نأ لام ذفد ىلا يي يف هذ اة لع

 . رعأ وصو كرها اه مرير يذلا ةك>ادو يف ىداصلا وص نب دصلا يرسم زلا لاو هب فتوي
 قريش ناهز قاذه ناككذاو مل يحد ل يسا لاك نع اىكجلا ضعد اسس وك 7 هلأ سس نم

 دش مأسجا يف 'هدحا و ىسعت داؤصا لاى” هى ادصلا اه ل اذ د ْنالا كلاب اي

 < ليس ا حيل اهاول اني 43 لح نع سس اند لاس *يذأربّسلا ىعسد ل دانس هلا

 نق ودا كأم اى ئبعسملاريقلا نه ن يلبي نب ذل ايد ن١ هفعضل ئل ولازهر باطخلا نبا

 : ينئذلا ريع هيكون لكى لااط اكايسلا ديس فحصل قوص بالخل نا

 نأ ىلا ىد اًنلا بهذ و نبررييجلا شحن الحا اند 5 مايل . نع هزملا و مايا دوم ئئارطلا
ْ1 

 ظ تن وللا بركن اذ وما كلغ نيف اهيلكف نود يا ب وب ذللا نم لله هاند ف هما 9١ رغد
 ا نم وه يلارحىشقن رود دسم ل1 يالادلا فه نيردلا نس لفا د بودذلاةرتكوم نويل
 ١ لع! ذو الريشه كك ند نلحاش ارح ةارداتد كك ملاذ دج لل ادّسلا و نب دلابد ثد
 سل ىلا نحبه اهلا :سلاكاب رك ذر زرتها نكي ل هنال ”كملا نو >لالش الابر بع د دحال

 ظ ظ دوك يبا الجرلا نازود دن الت نم جدرخلا نم يا حورجلا لذا طه ءنعضل ضلولا رم د
 ' يصر الا يف حرس د نفث رود نيرّس باوذ هدن اياز ٠ لين نزلا يف ىلا نع ىس املا
 ظ مس وذو 'نااهاف ذييح مرح ناد هددب أف اليل قبلوا ف ياةعاسنا 21 ف



 وزر وين عزام بدا يزف يلا ساخن دو هرم كور
 ايرحأ ميول لوخدلا لوكا يا هن اذ لاما انش لالع لوحدلا الثا هؤرتا و لس طرس لع

 ظ ناس لا نال كيلعا ىف مننا قلا اخذ رع مللا فلا بكت اورَوتَحاَؤَر ءائال نازدح١
 أيرعو زينا ون اريك يلع كك خل وطلع ب مخاام ماتا ذاو عطااب وب دوسح

 1 لس 0 : . ٠

نع ند رهام يعل الخد ال نود
نشد و يشمل سكب ئيشملا نب مدئادمج 

 ٠ كرما وجل الا 

كتال يارب ذاعملا ئه ماع يلحلاو ةضياعاي ىلا هدركاد مكاحلا يع
 97 0 هلا يرم

 رازمعالاو باّدلاَو ريمكب ال نا هملار زئىللا قش منا 6 ةبير ثد دوب دك هندل هيلا يد ذتحت

 أهف اكرالدع ةدزصللا نا رغد .ىل نيت راح نعلفل ضيوض شاع نعرد مولا عقد بلط

 داصفر مه وماي الاوا |ردعسم ىلا 6 داهلا واذ اهلل أدد١ ىف للخ هد نع اهطنحاو

يل نمطنسا نارويغا د 2 ةروسد دا نعرف وكب نم ر نعال يح هريس يا
 رن ةةلسس رك ذ

 لذ انلا نيل رو او ث دجد ناو كتب ارق 1ك رزه و امها ئحح ناب نيطسملا ةكيكضاىا

 سها نر ري يح رشا هركلا ام ركملا نع هنا و ةعاطنا نه ىرعامب ىدرعملانرها و كي

 كالا عوام نإانع كا يراذ قيكدخنر د ياام ةدايزب لازام ثيحئيلا الز و

 .. قالا يبلع لات يلا ة ديلا ل ولولا د5 درلالها يا تايعفلا يد ذ وليش ك هبلع درع
 والا يألف رعاه رمل هيب يوسف ل اوضطري نان لاو ةي اضاف بو

 ٍ ى مح الاو مامالا تدب اذا د ودجلا الاف رهو ذاحا و هلخ مهالذ ىلع ةبويعدلا و

 ادي |رهتم زك ن لذ ىف د ا

 ير نب ك/كلادبع ئدضل ىنوض داع نع د دح مخ انعم يف نمو ةيياللب اطذلا هديل
 هزم مقداولا دوم نذر رمملاب ثرويدل يذلا ركلا مولا يا مسا | يح ا هى ودملا

 الز مسلم و'هلمي ننيجدرتع اىلك ةحلاسم ورده © ديب اذا هلا نار ودنا بس ىلع
 تء

 يفت ئيدط زج ندا يف مك ند نال اهيل له اذ تحرس وكر ملي ول و بضلا يق برملاو
 اد ايبلا هيلود د زهلابمصخزمو هرب وأ دارعلا ىف اء وس يل ذاع ل ذغىا عال ده ول

 ١ لاك م اصلا 'ىد ه > امع نع ه مد ماىهدلاو ددلا لأ ىعمس ا و دنا نب > يف دب هلصلا دصتملا و

 نادل

 ”,نحاعلا

  اثورحْيم موادردرال ءلز وا وفه نع يطل ادر وهاملاو م

 . ميسا اى! ثيل هنو سامع نبا نع قال هلارمر اك يف طارخلاب دان خا قف ططس يا
 م دعبل دارملا لد و نيوضلاو ىولا تأ بيدرعلا و ديعبلا ىف هيلا د ةدحا يدا طهميش ل

 اياك 1

 | ايضا
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 ظزوسلا يقيل ةيزملا يريم افا ١و دسب ة نحالا بكم اند اسم ربكم ولوج بكتلا

 هلك لع هدد عض ود ئسعلا يف ل وحدلا ديرن نه اجاذاع ىكتاوحا قدر اب ن يشم رسوب ٠
 : آ ظ معا يلب نايت ةجرع عنج ين وتد ب ناجع اوكا راد الو لح ديلمل عضواو نانا.

 اذه دلمقلا ىسج نصازإلا و هريخر دم و هبا رد نه هدجل ١هنلا :ئلعد حاج هريول هس خزن.
 قردصلا ادا د ٌةليزح نإاذ مكاحلا تب د باطتلا نب ارغ نبا نع ظ اعدل را فا

 اذ ينه* ديبك تلاد لا مولد يزال فا هند يفد هدر درب هدرب يندد ىضن يذلا هدلاوت قا ٠

 ١ ذاجف ارضين اولعحا ىكنماباو ذاحو ةهلصلا يف اهو وس فومصلا أروذا نهار يعذلا
 لازلا عا تس !اويئضنا و رجالا بكتملاّيهاسم نيلصملا نم ل بكم ريصي ميج هلام يا سدب
 ّتضملارجأك مامالا ةاّرد عسب ال يذلا تضملارجا ناد ابدن محازلا مدار لاح ماما فلخ
 أفهم نوع از ار نعو يرملا مقل وهو السن رهارسا نب دي ز نغ بع ةنارد عمس يذلا
 فض فيكا ولن ”كيلملا ث ىفصن نر ائاد فووصلا !يذ١ م عوفرملا ىح قوضو هيلع

 .زياوباذادداحد ريل يفانماج ذك ذو انو ةم دل فوصل ني لكلا

 نم فصلا رم اًدان اذ هل د عب دباب ذد اد نيئاملا لازيعاب احو يس واهدول دع ةهلصلا ىف
 اوما 'رسح ذأ يإسح نه اعبي ملانصرم ناك ول ذا اقف ابجاو نم هل ّذ ادمكلاا دم انا م اع ئستح
 نلطعلل وا نولذ نيب هيللا'نهل اني وا يك وفص ن يل ملصا يملا ضه نمل هللا وداع هوس يلق ومص أكد ١ ا هريع و ري رعد فا نعم ىسنجلا نصل اب دارملاو هتقيدح دياز هد أكد
 عراخلا ( دود ناد |يوفيطنل بويتلا نهي اومهو مزالل اك وهام و يت ومص هد وس نيب د در
 "المخا ىلاىنضت اريد هليخاو بولّملا ىلتنعف نب اوضلا يلار اج لح ادل ا ىلع قوش نيصما نع

 نذل لاو هول ول ديلع تكسو ةىج نيم نبا نا خ درج نرخ هوجو
 مكأرا لاذ منسبإم منج قح اهدا ومص هلئو اوم اضكأ عار و ةءزصلا يف ىدومصاو 75
 رجلا هديرونج ايك هنلخ نم اكأر دال مدنا قلخ ناب واخ نم يره ارو ند ”بطيمح دي ور

 يذلا وف الضر ومص لدا وصرت ا كك صا ردا كد نم ىلا نع د جدل ديالا ني

 ظ هدد ايبا ةعصان رو ىيبب ردع نغ ااكافه ولت يكترمص نيب مرسج نيطايشلا دلل
 ١ تشن ناب ةدوصلا يف امورنا يازدع مع ا اكدل يدو هوما روم الع مشملا ناوج



 : : هس
 0 عصام طاح تن سد تنس

 يملايطلا ايلا لع ةلؤلا يف ةمل اع ةرمعلاو ةزيكلا يف نمت د تصا ةزد اهل نط ايشسلاد كك ذك

 ما هازارلاناور دا اكد غور او طاب سا نغ ددادو
 - خلف ؤجب ليام هر ميار وم يدجن نم 6 ذانني ود مزلب الداعي اكد داراصبا هون
 ةهائالا ىلع ثح مروع اذاو دكر ١ ذارهاظلا ن هل يوه دود ىلع ءلخد هيش رص اب ةساح

 ةفدي لا بوجو ءريد د هلمسره ىلع ىو نكت لوسسرلا يلع نكي مل ذل مصر ناري عند
 . .ةاكرلا اولاد السلا ايؤا له أد :ىبا يا نع هايج وب يلع عدروذوياد عراف ظ
 انا اخف مب عسي نايالا) ئشاو ةعاطلا لعاوم ودا سس او؟ واس نا وريعا دارو ا

 اوربي يوسالط ضف خدت كررت ماتم حوفتسا 00
 ريك 4 ىسح دانسام ب درج نب روم نع ض ةرمتلا بوجو مدع يلف بهذه لع در يد /

 يزن مو الاى بدا تي كم زاد زك ند داليا
 د ١ نيلص هلا نبدلاولا نوح و نجريفب ةهريحلا سنن ايش ذ شف ١و هنهربكا عنا يق
 ركذد طنا طار ىلا ص ويل ب نكلا يار وزلا دامه د مرت ريع ىف بل اني وا ةلص عطش

 .اهركأ نم يا ريابك ربك ةركأو نب ىبس ا نع جركل وع يذلا ىتعبلل ارك ذ ابرحخلا ىسيل ةعدردلا
 لالا للا نونا انجلو تي دح يف اك :يطخ نكس ازاهيجنال اري دلا بح دجبأ ف لات اكو
 ”يعسه نبا نع رذ رمكلا لاربكي لد هبال د ةرحالا ةرص اوف الد اهّماخ ذس اهل ارظند يل نال
 ناو روما عكف سحب هدا تي اب هدلاب فلا اوس ريابكلا ربك ىط ءنصطل فلولا زم د
 هدد ”عنظ يذلا مظ ركذاح نملايلا يدوإ كك خ نال د اهي ال5 هرب هلو هيلع فطعناال
 ' رش ىل:ئ دبع ىل دنعانا نان لام وددت كلا مؤهلا الا هدللا جور نه سايب الو مكأدرا١

 ملئ دل ار دو ميظفعا يا قد اريكأ فيعض هدانساو رانا لاك باطخلا نب رع نإ نع
 سانا اول اسي قرلا يف يولع قيدطي يامي مل د ةملا دنعا نبطي ياو رطسست وطحن

 .. ىمديدارللاو دم ئيارلا ئانكلا حا حو ٌرأولا يل ييشالو يعاب اوسيمل نيذلا ينجب ٠
 قرامتدالا عجل يلإ نبا لاتيو عادجلا نع نيهاش باو مماولاوبا ق ونعبألا د'ع يعربكا
 يا دهم ارث" |بوبغ زاجا نم اود عيلاو ةزطارسكب دغالاب أ وليل | ئسح هداسساو
 ,.د حساوحو دولاب ن دوم و بوم نا ايد دق ا( علا يلق تدرعلا
 يبن ,بيحلا ىا جدرملا ل أرعتسا يلع ا ويب ياد سا ين ايربعا لح ايدو ةرجلا بجد

 ا“

 ! هديا ب سيو دوج حبيبك 7 عيوب
 : ّ ناو
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 داراو جإ و دز فا مهطا اذه ىيدلا كريت رعطملا تس و نيقألؤن دي زي قارعبلا واجي ان د
 .نعا ريعاو لوك :زكىس لع رود املا لدا نع اذه دا الع ئ وي دال يدنا يده رعسملاب
 تلم هلاو هزحا ىلا مد اخ ل دره 20 سّصشل نر دياح دبل لمعمل درعا ءا زدأب نرلع باصملا
 دزرالاب يي نا( هدار انحاء رع ىف ثم دال لي ىف ىسل هس تسي ندبلا غلس
 نأرلا ديما مر زها هي درلا داولا هى دب رحا يد د دب أد ددرملل انها ءالهدا قف يصالاو
 ناي ندا نانا ىنإ نع يحاصر ”ليدحلا ه٠ ”ىييعتلا نجعل دذ لندن طال د
 هده هلس مرلع ىلع وركملا وايجدلل نفاولخ نيب للا فا هلبلا عمج لبإلا نيل لحارئاكا طف ئسح
 نم دع نا اهلعا ريكا م يب دارملا وءهزجالا نو داب دلاز وها يف ديلبللا وا هزفع معوردصلا
 هيب لع يمل ينوزتملا يتلاناروظي كد مجري نم اهيلح دي ع هب نه رركأ يه اهلخ ديا
 ”نذلا دا ز رح يا اا زرحالأ اه دبع و ىسنا ع رازعلا "ل مل فريك يونا دارلل و

 ”شيباع 'عاح انوا صح ركك دارملا ن وكي هد دا ١ دح د ادض, دولت ىلا موملحرتكا وهيا ىيبقحملا
 اضعالا ريكا يال ناس ارد مدل ننا اي اطخ زيكا ةيضاد اويلط ىمعلا ئرط اب ىيعص دانسأب
 بازع نأ يح .ه دانسا و د يسم نبا نع به ضدللز اميظعاو ادرجاصر عصا د هلع

 ك”ابساىياد ل واو نيدلا دارع يبعذ ةهلصلا دست ة دال هلع ما ريما مويع ند يا لويبلا نس ربل
 يف ادو دجنرإا يور نب ءودا١اع وحاب زيكأ م يدم دانساب هرب رح ىإ نع كد جدلا
 بخار وجو ' ىلع أنين صح ا كى 45 فام يا نازعلا ل وارد عيار جرب ناسخ الا يازجد

 لديد حرت لحادد ىلع الا ناسي نارربجملا عرف 'هصخارلا لب وامك معا ود ريع ىلع ءعضي

 هندابالا هدنع عشب يذلا اذ ام ف شمل ضحن اب دانك 'ييسحلاو ئسملا ناجرلا ولولا
 جئرلاىاىلاس ناولساو ىلا نوعرم نوعرش دارلا ناو نيلينفلا ئعن يذ 15 نم دارما نا

 رس اناد اهيطو رثس يبس وعد نوف هرلع نم "مو وللا ره لا زوق يحاور ديتول ريب الجد 5
 اولسشاك ئييشيلدلا عير( ذارحا ب دح لام! دق د اددلا نم ءىيبسب همسي امل دب دنس
 قد ١ دانس رثكا اه ىسلي نبع اوس نحضا قيونص باطلا نب نق نع ىض |رهنس رخالا
 | د انساب اعلا نب رع نا اع بدع ىط يح > متع الا ١ ايرلاوهد عقلا قانه دارا اه ذ أرك
 اله ١دزياس ادحا و كأم نب ٌةودع نع قويت 'رداع ن١ ف املاب شح نع يلح ح لاح
 مالا هنود نهل نيدش أب هز ناك و هينااضخ دعب يدار توبي نض ريك كح تان اجد



 ر دملا د اضتلاركذ و بعل ناب اك وخد ثاويشاب يوشنا ا بش عيل اب مهالا ميج ىلع هلصح

 >9 ولا سل ايلا اهلا ذي رد ود نيعلا نا نيم !نلا برعلا لع دردل اره ومد اناني أك عكا عم

 سانايا طم يذلا يفك: يح انساب رباج نع يم دسملا|يضلاورازيبلا و يزم رملا يتلا وع

 هيلع د يمي لاى .ءلعسشبم نا هينعي هن ىذا الك عرشك اللا وهو مون. دد ةهصخ وصلا موي بوب د

 طخ اخرا جل ١ئلو لان هن رعشي ل يحوم مب زج خش هطقسسرثكدام لك ثكم نال عنذ هد
 هن ابالا بكا ازد ميلا نوكتس و لهل ارسكب ينبض اهاور و ٌةرب رع ينإ نع جدلا بح

 .١ ناطع نع هل دصزرلا ب انك ىف م يلا نإ هدلا دبع نع "مناي دلا لوصا نع
 رمد موب ل :لا نه رثنأ ل ئحب لانش و مفحنفل ىلوملا نهر ان يوه يسر نز

 انا ديلا لادتعال نئسح كرك خو عْشسلا نو دالة يلح | هيت ملال نال :نغشرسملا بحي ل فلا

 نحلاب يبا اكسل لاس يف يلع ثرثكأ هلل ةعيملا ىلا هيد و: شيداع نوع بح ىساوولل ظذخا و
 ةرودذم مضاوم قادكات ديزي و او سلادكا# بدن هندوا نا نيبح و ام هبل طربر كي

 كبه وول 1 اوم و نب ىسا نع ن م هدطلا ىف
 . ىلا اًهلَخظعا كم وازيربج جورلا د ركيالملا بد ثددحلا ناَنص و صّمْنلا تاس نع ةززنملا

 ٠ ةاشأ توطو يع يا تللح هجو نعلا نوجا هل كككهوا هي دي نيب م ويم يذلا هللا بجاح

 ظ اذهورتملا حورولا اره ن لعدن دريلاو ةداطلس لغو يلاكد مد ومد يا ةزحلاج نعر لاو

 رككسع با و ىلخالا مراد يف يدار و هليل 0 0و) لع يف سنا نا ٌءْسح ولاب ىلب نه دل ويد
 ةشملا بنود محلا يا مرعبلا ضتملا درب أىدالا ناك اعرلا نم رثكا ه» بزاع ىنااربلا نع هحيرايخإ“

 نب سا نع ىلا يملا ىف عشا وبا يل ز الا يللا هل كرولا نصم يق اا تابب»لاو وبلا يقال ا.
 ٠ يأذاك مرد اأطا نم وا تامكرنا ر نكأب هد دقد نم ياذ ييبمنأ نع ريا هو قروض د انساب ؛لكأذ

 هنع طحو ةنجاىف ةحر دايىمدلا مذ ر هللا ريع هريس هزل رويس اسم ئف ىسيلا ناشلا

 . ارتكو احتار نوكيدحاو لا ىنسانوكو عدي الو هيؤن ذنه اش ذاق هنع يه ىيا ةيطخ امج
 ميد دج ىا يداوم اب اعدل نه زيك © ئح وهوا رهزلا ”مىطه أت نع يحد اًعبط ف دوس ىلا

 ملاثبجغلا و داو وبكل ا( ةيبلتلا نعارمولا ىبم ين ومحملاو :رسخلا ض ارمدلا ئه ءددلسلا
 ريكا هج ئسح انسب سس امغ نأ يع 2 هللا ,لاسا سس ولع مل لاو نيح سابعلا ةمعل

 و

 ةرك ذ تلذح نا ناد هكيكس نحب ىا ةاكيب ف ةىاجامل يرثي هل يلا ةلفانلا ةلصمل

 كب
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 مي ابرد ةهاظع نا لهات نم نول هايس اع كيل هركذ ناذ رك سلا ووكيغلا يعدنعد

 هثرقلول با مدرع ومس هياجالا ده ١ أنف تّيدل نم لع لو هرلعاهيكرب دؤعل السرج نكي
 نغ بح ىل لَم لمن مو هارت يك نحن ىهنم هنيئهل نم لع مددلا كر تكا دقب هكا تسح كت
 ين١ ن يحن لوح نه يأ فذ سما نع سول يف هيلع عدو يذلا و فيدض داسأب سابع نبا
 هللا ااني اذ همه د دهرا داب يا هللانالا عاطل يلع هل ةوش ال د ةيصحملا نع دبعلل ابوع
 دام حل ارح دما دوك ركل اكوفق نيا يفرحدم ىسنغب ! را هليل يا ”نيازنكا»
 لاحم فت ولارك تكا 55 يع >انسأَي ىر اضد لان واى سمحض علا ديح ملا لع

 ىلا ةلجالا طع ,ىلعام ,ضاد هلجاحلا تاددلا نم ةنانام سلع ناهد زف ةاضعد
 ذادللامداهركذا وزركأ مير ىروملا نايفس 7 توملارك خف ىسرفلا ركل اين دلال

 تولل يجلب دياو رلاو لمهسلا ل اك ءلمحا ئه يملا ليزم ه|نوذ :ليهبعاها غطا برملاد
 رخال زك ذو قع نحارب دنتنير يعني درج" وتدرج اذ هنا لل ا
 نعوح هن ترك ندرمل و ةدكوم نم هرك خرانكاذ دع لا ىلا ىت داو ةيصقللا نع
 ديد الساب وأم نب شا نع هاج ىط يبه ودل ةريررع ىلا نع به كبي وللردا ىع
 دل رم اذ١ نورفتانملا ف اولي قَح هفلا ركذ اورثكك مح جم | يزعج و ئح ضن
 ال ركرلا صار وهلا 2 ةرياذ لحل ما ِولُخ صرف نع ىتنانلا يملا ينقسلت لذ ن وحل

 مدداعو ىلقجرك هما اصابك دلل "هدا 25 ءنددراكد للاى ايها لا هملا

 نرسلا عهاما صورحتلا مدع ند يف هيلدا ف ىيمج بارعضاو لمع نك نم ىيتعبإ

 تاير رولا دبوس ىلإنع بح حرح حارب اخ ى هد»ل اللذان يلم ص هلخدلا د
 يفد درهما نوعخانملا ل ضد قح مدارك ذا ورتكأ أه سنك ىلع رج اجارتشا د مكاحلا
 أةرثكا نعد اصوخلاال ةىعس داير وهاعا هركذل مكراتكا ناو رمد نايلا ىاأد ةأش ةياور

 عندأز وللا نع بهنرربلا دصزلا ب اَنكف حرع ةكوب يكوور ناو هوع كدالد نكد
 ثاددلا مزاخرك خادرثكأ طري وبات ىتنرلاهدلا ةبع نب ىنوا ,ىماو لسرعويلا
 نوكيدل هنهر نكدلاْناخ نيا لعالم اهبل مت وكد مطتمني يح مئاذل هرك 'دباوضفلا يا
 ابل جادلا لأ د بط لذ يلق هريح ى ا للك كاان دلاو لبهالا ىف ريس ف

 عادلا مناٌرواو هناوحا لاحكام و روع ,سنفل يه برد ١ ذا هن أذ اىلظع الدزحب هريع
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 ركل ممئللا ول رك الد مزنللا وظع هرك ذ نهر تك لاد ىلازعلا لاخ رك ذ ملئ ااوحد د

 ايم دا نتن واريؤسب للثلادبطح ملت داني دل بح وتقتل هجذلا هركذ باو عسا لغم
 7” نس ئلوملا نه د باطخلا نب ع نإ١ نع به ةيطخحاك سماراديج لأ .لسحوك ىمار
 . تازدلا انهدازع ىبيلو نمورلاف ل جيم ةلمهججد طاش يعم مذاعرك ذاوزتكأ ه
 ايّوْض هلا ةوس ىف هركذ هل 9 هيلع ءعس والا يتلا نه رع قدح رك ذي ما مرا وللا

 اميل نع هزهنلا ن ندي اد هركذ ىف فرامل و ىلا زدللا لام ازين د ظن ثوملا ف ايش ام لك اعلي نحنا فلا طصللا نا لو اال ذح يف هللا كنود يركسمل لا هيلع
 ترلا يقركطتلا لالا ايدل ىلع ىلخلا لابجا فارسي لو هلال ىف ولما هني ناد
 'ء بوذلا جم باخ ثوملا داو كا : يحو ىشا نعرازبلا ٌةري ريح ىلا نع بح بح

 ويلا دنع هوعرك ذ ناو ءمرح وه رس ينعلا درعه وعرك ذن اذا دلا يندحزي دال
 ركذرثك لح توسل نه :للخ ردرملا يف و بالا يف ديحوتملا» زدنا كشعب ىكاضرلا .

 هز يق اوُطاخ هازح نولاصب اح اذ ىتميلار ود ردصلار انس او لظلا تدشملا نوما
 زلال ا ٍش ةءلصلا اوبك يعل يف 6 فيوض دانس اب ىشا ئح ثوملا باكيقانيدلا ىلإ ىلا

 هللا .ةداديبريد بل ةليل يشل قاصلاوعز لا وهلال حلا
 نال رهذأ هلام ىللاَو رجذنا ف 'ن| هيي ةئالملا ةركك اردملاب اهوص ىو دوجولا يف اهبسل
 مداد نيب ىسا ذدادا ارو د ادرس دبدلل يك و ىلع نعرخا مكالص ناد عورسكلا مايا لضحا

 هن نارعم نب دل اخح) يقرمبلا نىسخلا نع ىع رماح ند ىسا نع دع قري رمح ىلإ نع بح
 انسحردرط ددعس وهرب رفد ىلإ نع ءيلاططلاهاورو لس رح ملل نسيعللا ن وكس و عملا

 #٠ صخح ىاثركج اللا هدم د ىييشس مول ةداد ىرللا موي ىلع ٌةءلصلا نما درثكا ©
 0 اهدرتعتس ر نيلصملا ن يبان و ل والاد ل والا بكت دجاسملا ىاوب ا يفع فقدت
 ' اظاؤلا ةهرصلا قدرا باو أود ؟رع يح د هلص ىلع صرع الا لع لصي نل ادحا نأ

 رد نام نال يع مه ريكا ن منح ورح م د لم يف لع قعرقل ”مباججالا هما دالاد يش 3 ةالص ناذ ةومخ 1 ٍ ىلع ةدلصنا ئها ويا 4. ءاهث هلاجر ةادر دللا ىلإ د وجار العد يجارإ يع تيس الجدد ص ياعرب ربك
 |, اوعاخ ضرعازح ادا ديما دح ع لريخ ضرحلا طم نم ( ةشام دة زمزم يب
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 لو هولا مور ىلع ةهلصلا ياوزبكا مب الطتما هلع نك نان لاجر دءاما ىلا ع نه

 مول نال هيدبلو ىزللا مولي ىقحان ا ىلا مونرادذ اًشوا ديوس هل تنك كلت يفد نخل ىبجلا
 ردر سن أ ني بعد هرنول تلد ند يد ررؤع ن لصلا و مانالا ديس 'ليصلاو مايدلا ديس «ىبجلا

 نااورثلا 4 هرشل نسح هدا هداره لعل ودرس هرهاوش نكت نيدضإل لانا ىو نمل 1

 اهتزخل بمول يذل روت يع مت لص ناد دكا اهيدبج 9 ”ىلا موب ف هنك و ام يف ىلع
 1 ١ . نيد ولان اصحل يا معاوس فد ريع ليس 2 ناك ٌءليس ولا محررلا قاوملطا َ

 ا ان ئمخلا نعركاسعع نت! هرج ناجرلا مهرب ةنيثلا ركل لحد ل دمهاوإدواباذعملا ٠
 وجا اس الا نم ادحا لع نا سي ارا هدلا ىلع ىهساوم يلع ءهلصللا ندا دربك يحك كيس لارا .

ْ 

 رككسع: ىلإ منغ نيكل ١ ملدا يلع صرخلاو اصل بلجا ذ يئش نه ايذربكك يا يدا ىلع .
 نه بيلا هم لاجا 4 م ملا '1(لوح ةزانجلا قادما ى ,(ناه'ى سن ١ نع

 دسم ىنه نع رح بوطم روش دسم اح اديب ميلاد ١ ميلعو هيلع دون اهيكري ناو ارم اهو
 , امرأ ذ ملا باح ماى ديخو هنلا نايس وهو كش ره اننا اوزيكا ف لاتسدبت
 دكا يعض دانس اب نيس ولا ري ١ لع نع هجرت ىف تاجر دلا ناهم رب داب د اطني
 مساك ناو بطلائف هر |.نركسا مه أبيب «طنملا او كك ردا هلا ميا هف نا هدام نع

 ب داش نول محم هن يكيوباح برش دامو.ن اس 01وعيطُسس هلخ نوملاب نس و
 علوه د دنع رك ند اب لاك مل لاثي هلو جاخلا هلم مح درم امم هللا اهلا ل نيل
 ةدابور اىيدلا الس نوال مهرس لا يلع منوف دصتملا نالاصيا هللا لوس ردم انسلب

 امهر ١ لمس مي 01| ىطق (ميوُملز (ىدا ادا دلال الا ملل الب ممالك مح دصتلا ياو لس
 يأ هلل ايالا هوه و انوحال ند اوزبكا © ئعملا يق او مص دازساب ةريرع نا نع 5 3

 او ذيك, ط فيعض دانساب ةربرع ىنإ نح دع هوجن رما6 نخل رنك نم أهي اخاه نع
 ريكو هرح اين نارا مسيو اريد ال ىلا ثيبلا نادابدم متو ىف ناّرهلا ةودلش نح

 ناكأم سيح هللا باسكت ةعد ان كربلا ناد ملينا قضي يا ,لحا يع طعن و هر
 رادلا عا جرت ,نعطو هدا دبع نب ربأجو ةكان' نب ىسانعداردالا قط تاكا

 دال بيلعلا بصاومد د أديب ارد يرط |ىيزام ب ذعراداد ةرنجلا سرك نا ورك ص طت
 راك ينطل .بإكتاديه د لوعفم عبس ناش رسك هوم رع يع اورثك أذ ةنارفع لا و اكتم



 ًانيضازعام اولا اهيسازح نمر كالا لاا ف يكر ذع الذ لكلب لعام يلع ثيل هدا
 باطلا نغبرع نإ نع بلح نيككو هرا واو ءُلسسب ىا هن ابال ا ةليح الو كرحال نوم هل لوح" لام
 + ايئلاوح عابسع نوع اوصنا نوعابصلا س انلا بادكا لل ىلع نب سمع فكضل قيعص
 هما ويد راو هاذ وزن ىياهد وع وصنو م ليألا ن يقبع ب اللا وان ولصمم ميال ىلحلا ةئاصو

 ةرثك مركلا لص هلا نال مص اننا ىس اننا مركأ هل بارطضا ,ِو و ةريرح فا نغ مخ
 اول ريل

 | اهم

 : معاش اوفف اهرك سسانلا عا ناك ة حلا يلحلا اجر ملا لوبي دلا يف رجلا رك قمل ناك

 ظ اههارشاوه قا لئلا هدمت ام ىمئاخلا مركأ ك اضن ءزع هاور و ةريره ىلا: نع غ

 . عضو اب للا ند نع نئانع دع ىط ةجاخلانهه رع قائدا ىلا ىسولجلا يح قسم

 مي اردازه نأ نب بوعي اب يص وبر بلا وج ئه يورك يا ىس انا رك حل يامل
 ف ئب مدار ومق ةبسا سم ايس "٠ هلت ىلإ هنوكاو بسشلا فريد و 5 ويالا كرس عم هال

 نع لح ٌةردرعح نإ نع ىائيلطم هريع نع اطدا ْن ويطول م ارلي هل نكت دحا و يسن

 وي كوس نركأ ل هرك نوى انلا مركأ ف ليس ل( د وتس با
 ىلإ عن امع وا دج اجلا دنع أ ذ زيدا ءندح دو لر#لوا9ل ىحاد را ند د زم دوك نم
 ساحب ١ ىفنل رص ايد يه لقد ناب م ١> ىنسحلاو كددل وااومركا © يداصحالاةداَتم
 مه بلك رهي نع :راطمح نارملا هةلمجأ ونركا ن» نكئصو ةر ان ءله د نسا نعم ىهزخنلا

 . لحل مدع عم لفئاحاما هدلا مرعكك دش قنرلا نمو يد ركأ د مرا نه هيا غلا
 ابيه أى ؛ امض هدد ىصاعلا ئب درع نبا نع رد هيل عك ال أويل الب مركي هلد هيد ام
 ناحلالل اهلا و نذلا سرعشلا نا و ذ و هلل نه ظ ل ىشجحوسا يزعم وبركا 4

 ية يونس ىو يصقا وها ردا يَ اهيبانرب اوعتسن | ددتل د سقت و تيان
 ١ يعبسا ىلا ادا لا قلاب ماعرلا و ةلصوم بهذ ىودو بارملا باعرلاو اهزمس باوملا اوعي |

 وا أمن نير يا ةنذل نود نم اهياذ يداشرا رمدلاو طاذب وتين ينام ىيسياد
 ادري وضل ىرونع ةريرح ىإ نع هدم قرازملا ايدام عج آو رثمحلا دعب ايلخ دن
 أهح اردنا ولد اهل احدلصاد باهر اهنه مثرلا ايار يزعملا اومركأ هه يفق وتلا
 دبع كحاب ال رهالاو ملص اد د ره ام يلع نحل ت3١ >'ن|وياد هليل اص اوأم ميلا ىضد

 اونركأ ل نادضا غي لجان ردك نكك عض هدانسا و يردتلا ديعس يلع دين نبا
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 هايح منزلا إ ١ يضلل ضمت ئم هاب فارتع هلاد مظعشاو لالحالا ئيوب هبلاوظش اب زمجلا ٠
 مولا ناد زل اونركأ اه هوذا و ياىلا ىص و ةشياعنع بح كم هدام ريع هلا نع يا دش لانا ف دري دي لا نطو تملا يف يقم نا مدعد ثادرلا نه دوجوملاب يقرلا و عابس لا
 جزا ورطللا رعي ىلا تار ف هل ن١ فانا يذلا ومركأ ل يرلا ماش تكي ني: فلخ فال قيوم ارجوا قويت ةنيكسس ىلع بطر أنجل نوي هيلا رك ول ةةمرم ه١ هر .ذان هب املا وب نيد ل داطول ال ناورب|ب هماركأ 95 ,رداهمرك ازا مركا نش هما

 ارد ود نب دا اخ ئبا اضاع 2 عاحتا نع يدهرملا يحل اياه سس يأ نعرالاتاكربب نه ا.
 هج نع درب روصت ديرب, ني هدلا دبع نع ةباعلا "عزا ىف دنع نبا يرطنملا ىلسما
 هش قا يسنا نر ارب ىف مزاد زيا اوعركأ كك ءدض واش الب هد رطضم "منيو اهلك قرط
 ريالا نع هدد يم يال رزدخ زلات نم رسما نع ططسام كوم اب يعن لاو
 ي راضن الا ل للا دصترلا د ةليولا اجلا خضع مارح مأ نب هدلا دبع نع ٌتأمي هدخا وي لذ
 معو ماهن ناب 'ىيلم اهلا ايلا ادرك ك2 هرج و ىتاّسلا خرم دبع ىب هدللا دبع فعضل فيدض
 مث مياخاينم لا'ئدد مزاذ م'ردحا ريو ومد نم مرح مح ون د ماظعألاو لةجالإب
 ل ىئاد رش ا« لعب رع نم صولا نص لازياء اوك معلا ان روانا معدد 03ناني داوش ول
 ١ 9 لبجاع » دصقي يذ هرج نسب. اذو املا بعسل يعم راج نيطخ ير ا ا يكد : 7 0 رك :نخاسرلا شبام مي دارا يالا
 ' ري الوذلا لذملا مث لص نم لس ىا مككةلص ىضعس اهيلانو دا لا يكن انس يبا مكتوب

 دانا 3.( ةلطحم ةهلسلا نم دي احامو وك يف دولا يا اد ند اهد زن هند عام
 هى رح نإ مريح !رارتع ١ ريع ئلوملا رداد ىسا نع نجم ىف ملوح نبا و نط
 ءليج رمد اكو :رجلاو ىمارلا رش ياريذااب ههاومرلا ل نواه ديو مكخلو
 سابا دذ اح وشل نورك ءشياع ىعزازملا'مناعو طباوخ نم ٌبِلاَزاَو نمد دو
 مث دب 3 اهيد ايردل ىومخلا ماك رهين مدلا ناك لودعلا > سنا اوف ركآ دضاع دمل وكت
 يمل ردي دب سايب ية هلل خاين نوار ةدهولا سايس انا لع بلاي ملا .لماو يل هلا بحاص لظْم ه دارا ام دجاجه ضالول ذا ملقلا مع



 ب مرشابع :نلإنع نيران يف ركاسع 'ىناو طرت ويشملا هيب زج ىف ددحا نب ةركلد هددادبع ول
 ةلضت نم يلح اهناذ لاخلا ع اوهرك ١ هه وعض رح د ىم يف نإ هدلا ديبع هب درقل بطخحلا
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 هرج رسل نه يار هين اره ى دالاةغ راببع الالي ىف اهم اح قلا موا يكيبا ةنيط
 نارلا يف اهي رش هدلا ىلع ١ ك6 ند و "نارع شب مرد أديت تر و رجيم نم يلاكت مدنا ىلع كا

 يفر لجو وخد دع هدازداب ناس الاوان يف نيل ىصح فيحداحم عيه
 زف را مالا ةدش ودول ولا كاشي مي انو هاج لف ظ

 ماض ناكشادرتف دوجو رع وا دل بطر يشب مل ناك يا تمل ناحا داس وادا ايد 0١
 ١ قوبنلا ىطلا يف مجنونا بلا ف بسلا باو دع ىع احين: ىباو ع ىميع تدل هامل رم ظ

 .عاطقنا اهفحب فو ”نيوض اياك ديد اسناب ئيزم ولاد ىلع نع هربت يف هدو دره نباو
 نيس نع متزما يذلا يره لج لأ لوف لا أولم ونكأ يوب اهو ئجاب نيك

 ابدعي نحن اسنا عب اهيل وح دوا ةنخلا ركرزكا اهيلع ماودلاد ايهلخت يا لاصح ترس

 ظ ايوهدوا ةاكرل' دا ةجاكراو اهطورس انركولاهوا دا ارض ةرمملا ةهلصنا لاك هأهو م

 اذا كرتايمدلا نا لاه مل د هيدوعاللا |, نسما ون يا نامالاو فاهالا وا «يئيسمل
 ادد رمك نأب نضبلاو مرجلا عارجلا نع هوي وشن نأب ةرغل ا دايرصا يف تانامالا و د و
 ينك مل د مرج أم. طنا نع ه وكت ناب ناسللاو اعرس هلو انّ مرجيام ل احدا نع
 ساب انف داساىر دمملا لاو ٌةري ره ىبإ نع ىسلح بناىدلا يف اهل وحدل م هلسن هلا ناكرا

 ئسعو ٌةراضد وانسح مرسكب هجوما سك مرازبلا مر ود ندبللا ١ خكأ اهب

 أمي رمملا وادازدالا يف رط نع لاهو ل دبع! ايلكو جاما لادّسعا ىف ةر دابزل مضماب نلخ
 يما ل ىنردض دانساب ساس ننا'نعرت اسع نن١ لادمعاب ليس 111 !نيحو ؟نلخلا ىسح

 اي داعلاربع نءلنج مارحرع د بب 3و دس ا عابسنا:م لوصيو هب د دهن بأن يذ
 0/6 ةبلحُأ ينل! نع ير ئيلا و ةري ره ىنإ نع ه"يسح اياعج؛كل و ةييِضِصَس ند بلك
 الاف يرثعلا يلون هدنا.لا هميظع علطيل هن ال "نادا ىراضلل مبكمالا ي٠"ناما ليلا لا
 د هاد ىنإ نناركب ونا ايللا اب ىمتك ناالا ولا ىلع ميقا مدع درهلا س وأسس

 اك هرج نب دي زي 3 ةيج عطل ىروض |دردملا ىيا نع زح هني دحوم هيزج يق
 متل للدلا يع يلا عتلاو نايفلا و لا ايزي يا بتنا 5جئجب بوح ذيب اطجرعسللا

 بك زجر 4
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 ظ لع ولان نلابب يل املا اظلاو للا ىلع برلقا اسك يتاح وشم ريش ةلموب احن الاسم
 ١ ئدض نو رليدلا مل نعم أي وهو ىسد ا نع هيب الا ميلاها ْن يدادجبملا عم اضل ىب يصح

 برر وويل هاب نلوم وب اهقداوويداععاي قئاطدخ ا شر وللا مايرلا نج ننال © ومن ان ودح نم نام١ تدرتم نأبم ةكيرجلاب شما اك
 ل ىااولَم يحال هللا ناك هيلع ماودلان وممطن ام لمعلا نما وعل وا علما اه فيتض
 ةيعرلا دا ودحربخ ملا وس ولع وح لضف متع عطخ لوا الله حمهلا طش نبع ياو عطس

 زال عطمتد رثك نم يللا بحامارلا يملا لت ناو دمع ود هنلا لا لمتنا بحاناوبلا ٠
 ظ ن١ زود ىزل رز و ءسكد كثذ د دعت هصقأ د دمحلا نامل لازقدامورل الصب ذو ش ! ت0 0 : ١ ظ انيس ولالا ئسحلع ينم نويل نيح نول مضل ب لح يونس اريل انا مهند ىا ! ٠ .ادايسولا لكا > اضيا نائل اءاور دٌرشسناَع وعد ديد راك حرش وتحا امض ولا دعب نعارع هل ظ

 مح نايا ىنهولا لك ١غ يي دانساب ةررع نإ نع ك بح د رح مني و ديبزي ناقيالا
 مه كراج كراج اناا مهلكاذد وكانيلحىس نلا ئسحطصملا ناك ككل د ضلاب اقل
 ىنخلا حو ىدنلا لذب و يذ هلافكو :ىهيلتع ن امم دنت هاخا لعرصلاب يهل اهي نانا

 ير ابةردرجولزخ بحت ضانباو ياه جدارتو برع ضاوي
 مظفن نيد مج دلل رك 5| يس مهوزطالد مديت هدا اونا ت١ ىو ايف مزلا هللا

 - ملا حوبرءاذ دح الاد دولاب اضرخ يحد نت لدي ديزع هكو عرج لو

 > 1 آيا ءسوب ببسب ىف يوح ١ ىف ثرحا ىح ىف وه دعب يا يدعت ماهيشاب ت دعفلا يري
 مف انأوإا , . ١ ىضؤرنت يضقت ١ نم و ملءايا جلو ١يأيا سجل ممخ | اىا يا يهايا يح
 ويشن مولا يذلا نما ملنا انذار يىناذاْس و ينال رضا ذا ند د ىأيا هضخن يبس

 وك ةريعولا مج 5 0-0 داع هزخا هسورادخا غرس ىلا لح أي نا ياما سكت

 0 يد ضرْيكأ ذياو قععلا سن هدجن نكس أب ل نئكارامهدمعولا صخو دي دعما
 نول. ناري هؤفاخ ل هن دل ل ةبارطد بانطضاع دانا يف ووفشن نبدا
 م ونا يستداو حولا ذرخلا مايق 5 مكر وعٌرسبام ير بع وسبل ٠م اخ مود يذاكد
 مس وهصرم ىف ءلاش ١5 و هلغاظخ لو ظدلعإب ولد اكد هلخ ةرط اجلا يف لولا يعن اوني د
 ءلذا هللا لح فسم دانس ام اكلم نب بعك نع عضم ق١ وا تاّمطلا ف لوس نا

 هك سووستسق

 - مس
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 ةاونماوم راجع اة نقل ةلهرا و نيكسسو بيرغ و عي هدلا»لا اهل 5 امان هل وسل ريق

 رزخلارذخلادرهطظاو دعا هي ٌندانع ورثاكأ مل ههلا "ضر كنب ا هراضنا بلش ايلك د ارملا

 0 فوجي 0 دنا ل ءنعضل لولا زير ةربرع يلا نع دع
 ' يد د ّىد دظخ هوبا باد < يبو أ

 ظ ا ا ساملا# د يدعم 5-6 ْ
 6 ١> ٠ هع 9 ميلئملا خو عيلاو وكس و ايئارسك ندر 0
 مم رلو ءئاوس او قش و هنع ععح ينأى ميش أج | ذاذ لظنا وعني يا لحل ربك ملاد ْ

 هبرخسم ١5 ىت وا ىلإ نإ هللا دبع نه ث هلذي و اَذع هيزذعلا لضحد هي وعد ناطشل ْ
 ظ مخ رافي هل لا ازَمْل هل مداح ل ف اق اح نا رل هيه هز نه ىلوه ,لوسرو هللا نامحْىا ١

 ٠ ماحر الاى و ذ ٌنيبر ويد لاذ سس هد محا مل ثراو ال نن ثراولانلاو هيلو زيا عد رادو نيك 5

 شيعال ناو جيانا ذل اي نم نموت عيلارميللا غي يذه لا نسحو باطلا نع ه ت
 قاباهشعو حاب عرحالا ن هل ليإزنلا ف اهلا نوجا" هزحالا ىشيعالا (ردابوا بحد واهلد اك ٠
 ةرحالاو ةلعرلا ىلع اءهلج و ايندلا ةربعرلا نع ىلمنلا م ذر د دصتلاو ماز لطارن دلاو |

 دز لاق ذدؤعجا مهلا ق» يدعاسلا ددس ئبايوس نع نيه كلام نبا سس نع ن قرض |
 ظ كشر مهر دش ”ىلسات ودار دلايف سلطملاو ين ايد. ود وف صو ءيّمهن يف نمو ةداجوأر

 اذا نم ولسا اسس هنو ىلاصت لوصت هنن وكبالد ”هئانلا ميه دال ثيم ميو

 تن اسم هل يبا ن الورش رفعا رجيللا ل يراخل ١ك و ةربرشت ىلا نع هن معلاو ليلا

 اع دللأب .ولب اذ رمسملا ئه مين رلاه يلع لطقاح الله باجالا ها يه اسم نم نهؤه دارسملا
 نعاب د لاى انك ىف م ءلا ئارطخا رس اذ و نار وعلا رس 21من رسل ىلصا يذلا رزعلاب

 نم وار ورمم اي حام رفع أىهيللا هل هرعد ربرملا ابرك نب عمهاربا ىعضن يعض

 يددحؤ 5 مصملا اى انحديل محلا ر [ضتسم هلا نط رميح ان هملاق حاحا هل مضت

 لأ عير رتعوريصد نرحل د ىلا ذ ةيب هلرظب سين لي نايزصالا هدددا
 يي رف ىلإ نب مكاحملا اكو بحاع وئرم دحا ه١اور ددايقلا نإ ملاقرع ىلعاف ود وه يدد و

ْ 2 ديرو مسأ البا نال مر دومع مسا طلربج برأي اجد ىهيلا 4 عع لاند :
 

 ِ المال صحو اهنا نع ند ىارانلا ىب كب يهّتشن ىاأكب ذوذن دوو ليداوسا و اياكيم و

 َ موسياضخاو مصاصتخا لايعوا يشاعلا ' ذه ماظن رادد اهييلعو ةايحلاب كولا اف هلا لدا

0 0 
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ع ىسلا جا ذكو ك ٍض :لي املا مدارس قه ىلع
 هيثو :واسا ند رباع ,ىسا دورلا ىلإ دلا و ن

 "2 الغ يول نه وه د عني ال وعام كك دوغان ميلا نول زهر نول نكايحاج
 اسلم ا 3-0 : 5 9 5 7 5

 نتالح وح دّرخ ذأ ًايرذ لود عر بذا ىلا مدرب ؛) لع د ان هلخالاب دهجي ل طم دااعرتم لفت ىف ند ين
 هدخاص نرد راذا حمتاو ميحاص ملص امو مذازل اربع احلا نال ىلا لمعي الاب !ىيئيس ل اعداد

 مسهل ل ,ييح وح وانت“ نع كبح مح محاص سمح لع لدي مل اذا اعدلاو هيلع ابوضود
 قلججا ندب معاج يف ندم ىف نسما ٌةرهذ يف يفوحاو انيكتس يهون وانيككسم ينبح

 ىتييزملا ٍحيسلاو رولسقلا» عضا مناو باجلد ب ءلئلا عجْرب ءنكسم ناسي مينكيهش ٠
 نكت يلؤعلا حضنلاو يلا الا يف ناطن دره يف نيكاسملا ليك نا فنا لاس ول يار 3 رهوسلا

 'ه رح الا نازع داني دئارثوك هيلع موجا نم أشم الا سا نا و ماكرمز يف يئمك نا لاس دك د
 يددخلا ديكس ىلا نع 2 هن انشا يف م درخ نب رادلا ىف دن اردد دال نس نكد قَسا يبد

 رياسم ى لكرلا طلاس يلا يهمل »يزوج با اطخاو اطل ايطلا يح و ميجت لاؤد
 ' لاهو هل نزعام ,لكر سلا نم هب ذوعاو لع مل اهو ءنم يرعام هه وجو وي هعاونا

 ٌن|نص نم ةنصإلم نان هريع طعن ملام هند يلععا نا فني هلرنجلل ,ىلط داع دلل عياوج نم اذه
 ىسحأ ,ييلا ب دنح يب هر انا رباج ئغ دوادوبا يس لولا صّمنلاو ةدايز2 هل اك تاثدحلا
 ايبدلا يحرم نوجا واين )وب لارع لانا انسسح ندع كرحا البجا يااييطر مالا نيف اع
 يفرطلا داز ةرحالا بازعو مكن اش و ادعدلا طلستو اهعدنح داهر ورغو اهيباصمد اهاياز راو
 رووتد مدا اولدع ايف امش الاز اع ١ ىسشج دا زو هللا هميصت ناش ثا هاعدانعم نا نش

 ناطر ١ ىنإ نسا مبارص ُه 5 نأ ”لمولا نوكسو اندحوملا طب ريسب نع بح مج عاررتسلا مول |

 الحلا مروكي ىف هي اجالا هما مدل ارأب ميلا هل تان هدزباسا ىضجن ءلاجر د ىرفاعلا

 رزاهتخا لوا لخد ةدرح ا عرس عغ ةادر و 51 ارت وزخزم”نيظو هلللد دن ا هند
 مرج ئذل ف دهاخأا هعادو ئرصع نع بح ع جرحا [شماو م16: رّمعد نعس وجا زو

 دبعرع و > سه نبل“ و نس أبع ننانع ص بالعدلا رع نعد يدز للم ناد وا
3 : . 1 1 

 ّس 17 ا/أهيرب سك عد رؤشملاب ئيعحلا نبذ نعد مدل يمك مهلسانب هللا

 يك سسك الو و نابصتك ناعمس ىب١ ئملالادعب "لمحل ةد ديشس وا يمحو نعم نونب
 :2ور اهر يب ف دال اكراب ميلا هاهي شاب ي يي كت لدم كرطو لولا لو

 مع ٠

 ".نيسسحا -

 2 - سس
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 9١ كالا نط ةراانط نواف نسج ادوسسف موج انما ةيادب ينل مولر وك ف نكمل ةيادن
 16 فه دانمأب يره ىلإ نع رازعلا اذكو ه تاريملا نع كك خربعو عاكتلا دمع رغسلا اديس اد

 أ كفر اكرازاب الا هعيطتش يل لاذ انام انسنغا نم نيلي لايلاس اكل يلا ف قذلا يف
 , صفع بر دشن اينو حب يداه اكرم انطعاذ تافلاذلا بنيد ناعاطلاوفخ لوكسملا ا( ذو
 7. ايس ىلفنل ىنش 1113 هزح ًابوجرم اكيلاوا هرم دصح نم اهلكر ىهدلا ناذ اذع كين د يذلا
 يلع اهدار دمحا هيلا ك ردا دا نه و ئلوملا لاذ ةردرص ىلإ نع هتكرأت 0 ف١

 ب يملا يش ارظيس يلا اهلا ادلع نان يلا نيداوعد لاير
 مفر ذج اويل كوع دال نجد ارجل اًولع نوقح لحلب صردلا ميا ىلع ضرالا ّىابط
 | 8 اق اوال الذ رحب ةكسدذ مامحا مامحا يجال مرده ناك هع داإب يابا
 ريشا وسلا و هلدلا و ليسهلاب اب ادلع 0س ذاك ١١ دانا صاذ داهيل لمس 3

 ىدض ميد د ةردرع ىلا نعرئاسع ناو طخ 10017 اداوم ءاطعو اماه الاون مث نح

 انغ يف وسلا اج نم كي ذ وعا ين ارهرد ١ فج يمص دانساب رازبإا دنع اهيطحج دعا وتس هل كك
 مي دابلاراج ناد مراللار رطعلا د يارا ارشسلا راح طولا ىا ميلا صح ةماقنارا دو د

 وب ١ .عوزم د ةدارجج لادا كذب اعد لدا د أهيم نر ضلاا طهي الذ ريش هت دش لوخت
 ًيبرحرلا نع اح داب لع مدللا و يسرمملا ن وحرطح وم اك دن هيناذيلا يق هلباو هجر و بهل
 ئسح يلا خلا[ ذا ياا ورش ١اوبسحا | ذا نب نا ئه ينلعحا ىهرل١ ط هدرتاد مدح لاف د

 _ ةييساوردذ | واسا اذاو ا.د دبله ةندلا ن يعش ازجلا هيلع سره سصالخالابهؤررف
 رازعسدلا مورل يلا دارس را و ةىالا يليشن زيهو ياخد طرح د ةروذد هللا ئفاوملطأ د روذتسا

 َ ١ اع حى دبر نب لع ندضلا» ضصنح ردو مساع نع به ه بوي ذا ذاك هنولت

 ظ ليسملاة زر دحا ول ميلا و 1 مورلا ماوه نامي ىا لعالا (ىكرلاب نرحل هىيمراو ىلرطعا

 00 كام لع عرود لذ ءنعناد صاصتمخلا ىف دحأ مدس و هنسب يسيل ئذللا اجاب ةداحلا

 | "توك نايدز ىلا نمارس يم اره اهو نم ميلا مه زحا نايا تالئو ةشياع نع انا

 | 2 مول مايلع ئَسَف عوميسلا ىف ”نلاس هركو ةراظنر ٌءياص ور ٌةراهاو احد ةنطلسو

 | ايشسؤمارما ئه يلو نم واّحأخ لارج ٌدَقَسملا ىف هقدواءبلع نس اذ ميلع نشد ام لع
 هلفد اب هل نا زاجل مل ئعرما مناد هجايتفا هب يشر اذ ”قنطشملا و ئيللإب ييلماع مان مَ ف

ْ 

1 8 

1 

  : 3وكطل 
 ا

: 7 4 

 300 2 72 ذيب 7 مذ 0 ز[ 0 70 0ة2ة0ة 0ةزة2ة0ة02ة2ةزة2 ادم كاد 9 فت نيل حبيت ا نيني فام



 أه رشد ئم دوعا نا يشنلا طر ابولا هرم ةيشاعو الاراج ٌميالو يذ يرن لف بهقبسا دد د
 لا يونس !يف منيه ئظفتك ناب لما ملاهرسد نه د ونععملا ىف هب حاسم لمحت نه يا نع
 يدوم 0 ٌوهناو هرثع عرش ارا
 هريس ثوم ناركس ها تارك هياور 3 و ةدرسلا هو هر عم. هريادش ولان رع ىلع يعا

 'ياج د ف ردوكبا نمل ويكتب ابا نع دقن ىسي اينبلا ميس توما دي دنس و يقحلاب ةميهاذلا
 .ء .رخ اذ انطعاو (ني هل و انمهركو أيس اند ىعهاننال يا نمت ال ريغ دال دز ىهيلا 9 زو :شياعنع ياش انكد كاد ناورلا ئه|هي و د نم و ةشيباع ند كش اذه و

 زد ين "ل و ةكمارلا و "كتي انج انريمحا دملابانرْئاو اىهيّدو توماس رداوالا لع يعاوملا ىطع

 تيطْت اهب انضرا و ًأانادعاانيلع بلكت ان حا اند دن و هزكه اربع انيلع ريك
 انيلع وااند

 ين“ ١ ,ليلتلا و ةعاطلا نع ميشا انع راو اناني اب عّمسلاو يلا وربصلا اظعاب
 اذ بلك نم هكب نوعا فانيلا ط مكاحلا يصحو باطخلا اخ ع نعاعدلا يف ع تاندهجو
 *”ديجد الو ياسر ميسي ال أى زهد م املا سلهش اوه و اكمال عاش الو اطركدل وْ

 يكل ةبلاححلا لا كنه ولا ارطجو ارا لاما عجم عيت هل ىسنن ئه و غويبس رع هناك
 ربي وا مد ردال عوني ال لع نهد ةرخحالا ناي دللا رزوح ىلإ نرد وملا موملا هربا ةربجولا ةرثكب الا

 تدون ىلا ع 5 هز د ساولا درعا نئع أذ ث تاروك ذملا ندري نّكهلا ددزه ىلع ةذافترنةلا ء.ةراعاب هو ل هلضد لابو هلك رق ذناذ عبرالا لوح نم وكب ذوعا لياوالا مولعت ير .

 انثى حو كحد ذ داوبإلا ع تيارع ئسح يف ذه ٌرملا ارو ةلككم نب ين ١ نع ن يس و دلل
 بحا مدللا نوكي نابالا مدح هلو جين لو ال هلو بلثطلل ةدادسال نال كم همح نوطني
 ”وزاهو ميك هحرعال ىح اوت ينةود هلعج اذ بحا ام يدش ذ داهد ىهللا هاوس [يب هيبلا

 يع ,نريجاد انعج ١ ندد سنع أى ىف اغارد ءلوج اد بخا اوف ينع تم و تضر قا نع
 ممن طخلا كيش نب امثل دد زب نب هناا دبع نع تن وبال حوش ىلع انوع ىلا نع
 عيل لام ف١ ند ذ ينزع ع اردبللا م سيدرع نيمح يذدزملا لاح لولا نوكسو يجمل
 ردصلا د دارارملا ”نتارم ربح ناك انبدلا ف ىكس ايجي يراد يأ عس ود عقد ناذا

 ىف كرابو ءيمِيحْللا رادلا هناذ رمخادا رما نا مردرلا نو لابلا نفطيو ىفلا بلبكو

 هرثث تامل مدع ١ مزه "كلاب قصرلل ئح 53 رخل اماذ ونمحم اكرام ءلجحا قذى

 د. يبيني ااوامو لاح
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 يدمج درهم اهي اح ذ يقاةوكمذ لادز نه هوب ذوعا نا ردوا اه يحصل د ةررع يبا نع ن
 ىلاوزلا راني واهل دْبد ككيشاع اليك ةياور نو ل ىو نطاملاو طرح اظلاوتنلا مهن عجل
 نع هلأ صالاو قاس ارت اولا رو راو ع 'ىذم نث يشم لم يف لاي لا دزلا ناب لحما
 1. لطف ميجو «طيضخ نوكسح ركع يزن ضد فج و "مزن د دلو قلاب هاب د هرب
 / انف نيؤن١ اغ َّت د ماه دا رضا تلصح تس !١ ذاون ,راث ذا هبجوملا يابس ةلارياس يا

 أعرثع د ريكو مول وجد دحدت نيكد الخ الا ثاركنم ئم كي ذوعا فار هيلا باطخلا
 عمج اوهد هلا ودم الذ ليد صخ مد !ذهرك ذ ىهئرس وبرطع وانز و يشكرياركلا لارعالاد
 _ ماذجرك ناد حدلاد اهجاعك ام١و تارا ىلا ليم وهد و ىشنلا وكت ر يوم كوه
 ةمظش وعد ,ىدلع نا هد اين يغ نع ك طش اود زحل 3 ىنخ اذ و اٌمشس ا و الس د صرد د
 جتا ندب د ين دار يبعتش ١ نعد مايل !؟بيدرع ئسح ي ذد رملا 0 الكم

 ثراو نم ةر ادسا ينم ثراولا |ميادجاو اينرشلا وا نير هرعملا نيّيحر اجلا يردعن و
 ىبزح الا وذ يف هدراشسا يرتب هم نحو ىلع ىنتد ئرظ نه ىلع يرشد او مدي انه دود ىقس هن اذ
 مهلا ربرخنع قئيرملاو ةردرح ىنإ نع كد سعرا ق دصلاو لالا مَع يلعانح
 3 ًأيىرب نسل وملا ثمحأ 1 ىشنملا دل ركب رجا لدي نم يلا ثوملابرح

 كلم ينل نع للم قوما هاجد نع طن أذ يوميا زف هس ترش ذا ها هيلذ يف ايو

 يل
- 

 ىغو ياض كاس يا ريدا ا ّس ايع نب دوغ نن ليهم ١ ندضل يعض يردن ولا :

 ةهرص ىلإ نع بط ىامحأو يدابهاو 0 اًساو يراصناو ىبابصعو ىبر انا يدلوم

 اجيال ةه صح نب يستح و١ يسن نب اكلم ساو يراضنالاًارلا نوكسو ةلمهملا مكب
 : هكرب > هزغا) هكدا ذعا ل اثق يف يا كاكيسس ىف هزم ةجاجدلا لاش د ةوعدملا ةما قدا انف

 ايح دحاتوا نينه داء اش ومجال ىلا ماكادعازج و نوعاطناو جرش اهنتلطماب
 | يح ١ ةدرب ين١ نع ىط رض يصح ند اط داراوا ضعملا يفهل برجس اذ موناعد

 ٠ يقل ةدحر هلكتم ىلطا ةركاشا ينارالا ىف هدزداو مكاحلا بص يرش انايسوم نإ
 نطو وكلا يش ادي رطب يدبي بيري نق دبا يل 'كدنع نع هريكتت داذاا6 ىلع
 از + 6 اًحاذل ْثَج نود يرمااهه مج ىلع! طاشو لمعلا عب مال مصخ و كي دل

 ينعإب يا يع باغاد ىدباغادب يمقن و يرمأ نم انزشام يفدشس يو عتج ماتو رضا

 ا ١

 أ - ى . ١
 غل ا تسلا ص ا« د زها ل



 لمملاب يرحاظ ىدعا شامي مفسد هلضانلا َتاكلملاو ناسا, هلخ »لاو نابرلا لاك

 اللد يعض ١و إبرلا نم هرهطتو هيب و هديت ىلعاشت كرد و ديدحلا لولخلاو لاصلا
 يا رسكك رطل يضه يدنا احن درد د لكيلا يبرد و ةكسيطري اهيل اوف يني دف دنس اهي
 هنلع ينصح يبا سس يم اعف قلمك ىنعن ىرصخت و هفلا تلاه يا يف ولاهوا ىفيلا

 عاا نيطملار ول هن نكلا ذا بتل دان فكة دعت سبيل انيمي نطعا ميلا نع هدرشد و
 ر دل ا ولع هرحالاو ابي كاف رس اهي لانا -ىلؤع ةمحرو بيرلا معو كلا م هزظ نع

 مرام دويبسلا يطب لزن و هه فطللاب وعلا ي'اضتملا ىف زوعلا ةلكاسايف ايا اهل :

 ملزنم د ضع ١ ناك ناوحو 8_0 يثنملا ايي ءندل كن بولاق مجر دوا ةنكلاق

 شاد وا هرجالا'ه داكسنا يل نر دو نبذل دعسلا ىشسعو عيف رسل هركذ "نلك نخلاو قاوا
 هجارحا اماصح هكاسا ىا يجاح كب الحا يهل اب لارلا يف ١ مهيللا نيدلا ادعإب رمال ادعلا يلع

 0 وعام ؛كاو دا يع ىباد رتب يد دما رمد ناذ ني راداارما نم
 يهل تس يلا هر ذ مولد يف بهيج ينا كحد يف ترمه ١لاوكا ساره وب نع ّنف داب
 يمشي ؤكس بلطا يد أ تخا و عض بسند ي١ اا[. اذ ؟ىس م تصسو ّيلا ءكيجرب
 اهيضارما نم بولعلار ددصلا ئوادم يقاس ايد اين داهكاح د ومالا

 ا ق١

 2 هللمح ال' ئع أمد دحا ميل ر يبل نيب رت و صن رمح اك ديال '؟ هز انكذها اهيلع
 ساو يق“ مىشو وع هرردكردإبريدسلا انعم يعمل ىنريك ن١ لاصن لاف زجةلاب

 > لاوس دنع اضاف زر ناب رول "نسخ نه و ؛كءؤول اءادنملار وسلا وعد

 ايي يلا نمت مل مو هرمي كد يف يد اهّبجا يا ينارءنع شدا ىههاريكأد
 ريح د١ ة[ملخ نم ادحا ردع هريح يل نم اكأيإ يناس نس ملد بولطملا نيف
 أداركت لم عم رود لو هص وقتع ل رعو ”قداسربع نم يا ؛دامع ئهادجامبطحم رنا
 نب فايز طكأساو يف م رد وعحف قادم كيل ها يجاو دجج لكم يطا بعدا نا
 اطعسالا نايلي اىين هركدو مك ىلذلا نيدادن١ بد اي اموعص ياهي الّيلا دج نه إل ذ لع

 نا ايف هل هلا ءئصو نيدلاوا نارمل ١ نكدلا دب دلو 5-5 للا اذاي ىهيللا

 . ص : "بخ أنشد ى هدو رم هس هلاو تالا بدلا يف ةدلسلاو لابحلا ّس اذص

 وضل 13 يزملا نم ئمدلا ؛رككس١ باوصلا ب اول 'ئماوملا دي دسملا ديس رئاره لاو ملا

 - -هشصييعبم -:: - هطقتم

 مسح ةيحيج دا تالا



 ٠ : ةلشلانإ "نيل لها دولخ يا دولشلا موب ءنيلاو "ىلا مويوحو دب ددتلا موي يا ديعولا موي -
 / ديلا عكرلا يور ىلا نيرلغ نلاد ويوتملا يس ملا نانو جلا ىلا نيب زوملا عم رانلا يف رانلا لهاو 0

  1هلل ميلع ءنلا ار رهاع اى ةردجلاب نوما اينما ف دريماو عوكرلا ثاؤ ٌةلصلل نيّرمكلا
 أمه عمت ةكئاو اكالاو نلسحلا دب دس د هدد ىعنلا خيام ده ناهالا ل د وص وم يحد '

 يلا ىلصوي املع ىلخل ئبلا> يداسانلمحا هللا دع ناو مل ميس أسم نس ىليدمت نر :
 ىف دح اذ نيلضم هلو ميلا نع نيناص رع هلع هالو با وصلا ٌءراصا ىلا نب دهيم يملا

 ٌّس ركن ذا ىف ؛؟ارع الا ودعو كب رح لم اين دن | لص ن وكسم رسكم [للس «لخحلا 1

 يا التو دجن يداذن د اصلا اح ةكيحا نه كن انبح بس ي١ ةكمك بع هكا دن
 ٠ مد نو مند اننكفا اه ىااعدللا اذنه ىلا اكرم للاخ قا كد اح ف كي وارع ىبس :

 لاب يجن اذه د |بوجو ا كم لنفح باجل كيلع هانرو كوم وضو' دمج لان ملو هب 0

 ينأ يدب يدار ندد ددلا للخ يف هب يفسما يريد يت ادود د عظم ين وتس أد|ىب يا يل ىت ادؤن يبووجا هللا دايعالا صخابن الككن كيلعد ةحاطللاو عسولا يش د ١
 ظ ار دى اينما ف يدتي و يالا تحتي يرو م يا ياخسم رون ينأما تسي ا
 ف مك رولا ربجا ىعب ميل نس ار زن و يت وه نع وهو يقام نعار ون ىينردع ا

 رؤي و فراهملا >ادرم هر 5 "هذ ابزب و يرصد قارؤب و قس قار ول و تسلا ن اوت عيب, ظ
 ين هيف ار هو ىلع اههاررهاظلا يخف ار زد د ى دلحر هاظ رسب قارون وقر ىف
 ٠ اضع الا هذهزم ناسنالا نيب ىسبانالاهاكتادوكتمالع ىش نافع فاللو
 هه دقتملارا الل لد اًس أر نب يف زلعحا يا ص اخ يلع ماع ئطح ار و يل امجاد ا أ زن يعاد اروبي لفعا يا ل ف ديل ا روملا تاّاب وم ههوس و
 "علب يدّدرا ىا دجلا ىسجل يادلا ناسي نب زع هب لع ىا هب نانو ىش هبللاني الو يد ف ىلؤي هداب ئصقلا رنا يعم هب يدّرذ يازجل ابن طحت يزا»ن اس اهرثع د

 / عج منلاو ريكا ف ة دايزلا اضفلا ىدد ناىسم ىس دل لجلال ئلطملا مي رَسملا ىف الو دلال عسانا يذلا ناححبن 8 دامبع ىلع ونا و نمل يبا هب نكت د ًابوبكأو ا

 هلبجب يذلا يا ماركالا و ل هلجلا ىذ ناعبس مركأ و دجلا ىذ ناعس ماقنا عد وعن ا

٠ 

. 

1 

- . 

ْ 

 إ

  1 05ا

 رمد ., ظ
 ع“ جا ||



دشاسا فد سارع ب١ نع ثاوعدلا نب كيف علاعملا و ط ةالصصلا باك يف يد درملاصت نب دوم د
 

 ةةرطاهرس دت يلا ١ ىسنن ىلا يرما فريقد ليا يلا ميلا تدص ان ابوكت يلد

 س دن طعام اص ند كس غ رتااط و ةلقلا ف نلبس وهاد اىغج طب رتب يا نيع

 دع« نسا داوم رباع لامار اكل داك نوي:
 ركر كلا ريك قب اروكتخ يلدح ! مديل قط ديرب نبا يح ارب نعنمم فيتض ب اطنخلا نبا

 يك ىلهنلا ىسح ورع د مادلارصللادارلا نا ماين لاب جاما نيا ان وببص ةلعجاو

 نا هبر هوس! ريك سانا نيا يفوارزوص غر يف قلعت هلا ةاضرمل ىط هركلا
 حر | يف هللا مى لح وبه يئ ذل هرم ليوا ف هيلع للوسلل :نلخ نويع قف ,لغدب

 لب نس انها لط ئسح دانساب بيهخل نب لاب ةددرب نع هدم قارب
 أعربوا هانع دبا برد لو ير مل نا نكن ند دج ىامن و دح انبلط ىا امر يس

 0 دعلا يف ان دارا نلخ لع ةكئاعا نو اكتم اكر دن و هيي الن ملام ككل انل ناكذو

 اطهر تيدا و نس دش تكراش اليا لالا و ارك ءابع ف يا هك كرم رج دحا
 ابنا ورع ىعضل ضيدص ينو دااريتسنل اب بيهب نع بح هب يع دب 3 905 هينا ب ن اكو

 16 هوو عرمم هكنع بزويال يا ينالك عمتس كئارهيللا ل ىليتعلا نيصخلا
 يقره نم ىس زيلع نتي ال روظاادو ح١١ يبت العذ يرس لحد و هج وا هزم يف تنك ن١

ا يقسم ىلأوحا عيب قف ككبلا حار اريوغلا هنر دص دّدسا يذلا ىسن ابلاناو
 نيكسمل

 رقلار ذجلا ىلا لب اللا كجولا يذلا ند نام الا لد بطلا بسلا هك صنتسملا .

كيلا اهي او ئيعضملا عض خلا :ئيكسملا ءلاسم ةرككاسلا هد نب فريعملا
 ب ' ساما ل أبيها 

 فااذللا اىد كوع د١ و هج ن أييسملا ليل ذلا بؤن زلا هر ام نلت ١ نم رمد البلا غنا

ض هل نفنيح ذار ارمض هلا ع! د يو منعم ٌملع ناو درولا نا هب يب رطشملا
 يع

 ءيسار سكن يا سسك راكبا ضخ نه هدي. د ىلا طضف كه كو ىكف هناذ اك ذالا

 هع الكا ف ومع وف د ئرعلا نس لاس يا قلاب منع كك تضاخ دهسا لل املاب يحد

 ال مولا نا يداي قيصم نفذ! 2 يعدو ”نأط ىلاو "هروح ظنا دن أكرا عييت ؛لكد ايا
 ان يسرح ايا ومش اخ وطع أجر انور يب نكو ابي اخ اضن ايوَص ةكراع دب يناعح

 د انساب سابع نب نع رط لصعا صريح 5 هزه ىلط نم رخ اب يا :يطتملاريجايد

 - كا
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 هس ع | هع ب جت ته زو" ١ سرب !سوضسا#7# ا رس طك ست

 لاو ؟اوج الاابي. مري لا يذلا لاحلا ياني ناد رص ايهيلا هب علا ياك فيقص

 ”ةدوأقم يلع اقاود و مالس لا ىلع نشل يحازرلاو 'ن دوللاو سامي الا |.يسب وعجا نب ولك نيد
 : رولا ىلاّن ىلظلا مانكد اذ لا دهزسلا قرط لع نيو موال اندهاو ةكرادعا

 ان دهب قيجامو اهيصرووخام ىشحا وبدا |نينج وايرحلار نبيل ايدل ناظم نالت
 انجاوزاو انسولكو أنراصتاو انعاوسأ ف انل هكراد ىهلل”نطاملاو ةرعاظلا عرابشلا نع
 طلسام ديد ماججلا ئحاوم ىلا هان عاجرلا باونلا زيان انيلعش دانت ايد ذو
 عئاببلا عجرلا لاتخ هلؤياقل أ انصو شا مولع هلضف أوهرعيل هئباوخب يهو دع يولع

 ىيلياَد بيغاباك ركود ي' اهي تن ل ادنا يا كئوته نب ركاَس انلوجاو ةعرل ١
 * * او دلل بد وما لاس انيلع امهئاو هيلع نيد وادم زلكذ لود يلع نب روم ياي
 هيج دانساب دوعسم ىلإ نع هض لو رد هكرتب و مود هب مشل درد هد ةلركشما
 ل عا اس اا مدان يرسم اعد قا ليد ال هيلا قركشلا ن ناكرع يللاال ايوحض هليل اوكست ١ يا يفوت افعاضوممنتا كيا مولا
 هرها ين انس هل يف اهن هيلا يكتشاو اهب ايدو نملا لد هلي ناحالا لاب انوص وهاي يا

 دب كشلاب هرج ودع يلا يرما ىه اواو زا يفشل يق ربملاب
 طلسم تعج يا يره 1ءتلككم بسلا نن بيرث لاما ما ركمجو و ظلخب يف اين يا
 منعم يب نكي مل نا ةداور يف ىع ىلعاطخاس كلنا مود د علطتمساا انو ياذا يلع
 ب صللو ئحلاو أب ول ١ ةدءهسلا يت يلا ةكميذاع ناريع ىبا دعا ل عنقن اب يابا لف يلع

 كدك نإ اى“ 6 ا : و
 اننوئيسلا هل اصلا يب ذأ !فيدرسلا يلا ىرركلا ةركراذ ىلا ةكمؤج هر وزد ذ وعا يف عمس وا
 . "هقيمحلاب فلن ثا ذلاب لض انس ّن اياه هل ضردلا درعا و نايا عج ضرالاو

 و دهن ليام ١ ا قيس اوبضلاب اكرم نم لوععللا ندرس انسب نر ىلظلا هلل قرط
 ا كرسي يأ ؛[مضع لع ايكب نا ةماو م ايس ١ةرحالاو اير دل ارما هيلع ين و ماللا عند

 ١( اه اطغاس هر يي درلا قطع ندوزق اكرضغ منع ىلع لني ىلع همج ون وا ّك

 ةطاخ ايفا لات اك باع هلا نم يسانر ييتلم ىلا هرخا لروما د ىتعلا و
 © وحالو لوحالو يرن يح (ايك ٌردس ا يا يمن يح دحوملا طربا نم د لهل هال
 هيضحد ان دح وب هل مد يلا ازهر نادت :نادب رد د ادّمس ١ دين اذني ذاقسسا كالا



 لص طصملا رشم لاك نم هدو هتيفمل مدّسلا هرهاب لارتسو رح ف نكس ضااخ الو ةكرش
 دايس ا ا مع نسجل“ :لزنم صفت د !امير و تكي هلام هدر نم مسكه يلع هللا
 هلا بجوي و نوح ,ىلسب هن ال ىلو دا مرعي ناز وخر ىلولان "ىلا بح ذ سيح ؛كر ون نجا
 ب ملا دبع نع نط عرج ئيلذ ماك وشب ىلع عد أذ وح سانلا ددسا اون أ١6 لا امش ه١ ناك نهال

 طنش ليرحر هدر ركتاسنا قعد دول ىلا ىا ديل ولا هيدا ككاو يثيللا ّط بلاط ىلإ نرومح

 يف وح 5 نوعرع رم ىب وف سيد و 2 تدي ديل وانس «ريرن ىلا يح وه دار اود ول ولا نضطلا

 مى هيع هدناؤبص ةطصملار ايها ماو دزه قي الاهأ ذبح ىف و يونمانا و يف عرش دف هرج
 ُ : ١ .. ٠

 0 ا ا ا

 دص ير وذ طرعملاً مصب هنطاب نسم وكرر وهلا صولا انوي رضع 19 بر ىلإ الأ ماو د
 ده نيد سفن يوم درع أسما نازل هرس يح ) برولا |ءاسب يب هبل صلخو نامل ارو
 جلخ ننحأك متللا طل لوس هداسا ىو ب ليحملا نس ع نلا نع عانز وهام ننيس١|يلك

 يو ال لكلا طاش يف يلا «نط ىلا يتاصوا يف ماب يلح ند. ةره اظما ىناصوإ يا قلاب
 06 درب ونرلا ةرهاشم ود دهلاب ىعرلاو ري دولا معن ٌيلْحخاَو ىنلخللا لاهتا لمع ىلع

 هدهباما ذك واى ىنوك لاح فا ايا ن هرسالاب ءظ ١ينرلل دج دمج دانس إب د يف سف ند

 د >,رئوم و ُنهلاولا مدمج دارا رار م لس هلا قظمحاوادع اكموزسالاب نطفحاو
 هيل لمت الاد ساح.لو او دع تمت هلو نيد ل اىكاب هيلع ”قنلا مانو لالا ىلط
 25 ذكب ةوغاو اك دري هنأ "حرج لك نم الئاسا يل ميلا يد احو يودع امه خرم

 ابد ةيتملا هولا نع زاب دبلاو نيوضوملا يف ؛يمديب "اور يو كديب هناجر
 ارك |ىسألا مدلل ل بع و ريع و دوعسس با ني ك انيملاعلا يف ثرقملا غوش ر|بنلحاب
 يأ ”ىرلا اهيل د ٌتبج و ١ نون "ىلا "هج وم عخ محلا ركع ةكتحر تاج وم

 .؟ زج الاع ا طركاسا ين اقف اججوهواًهيا رك وكتز رغم عازع و 'كدعوب نيام
 «يركلاو جحر > شن وا اءاشع و ١اناّرع بج ول يما لكم رم دسلا و ورعد يل اهب امد

 ميكملا جاهم يلعازهو رانلا نم ةاجلاو ةنجلابز وهلاو رزحو ةعاط رسكبرب طكاند
 دوعسم وا لان ند يد وو دوعاسسم نإ نع ك ًةانعنا9 زومل اب مل موكتم وخد و ىنبك يدل
 ى. ايل .يوبلس يمص امين ١ د ثراولا |رعجب يح يرعج و ىبمسب نعت مثلا ف
 مسج و يدب ئداعو وعلا نولخلاد ربدلا دنع اينو دو ارح نبا ذل دا 3١ نوما
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خخ ند برمه ال ىلإ ل والذ ةمس املا دصن الا زن زل ريال زويفقم ا ره ش
 كيلا الا كتم ىهل

 معلا ويزايملاو جبع قافمناو "تس يف نيعزاشسملا نه كر ناب ىف ةنلاجب ٠

 ؟ليملا ىرمات ددد تصْوع و ةكرهال هدام ةيد اح فاد تلدج يعد هينا ناد

 ىثدالان اب ةداعلا رخل رووظلا ح5 ةكملا هيلا ى ا همنا يرهلخ ثاحلاو هج ىلا ايا

 ١ الكاربا يا للا يديقح:ى خ3 تلعرد نخل اخ َتِيَلَخَو هيلا هرزسباو ىلاهرهظن دعي
 .١ .اينلد عزو در كري زود روف ىلهال ناهرالا ىلع يلقن دّسع و نانا و اكرشلا نب

 ١ هسْع يجب نلسرا يذلا الكوس رب نما كيلا ةرئوشم دجال ةلخادلا ير وهاد
 ...١ م او نازعلا ندد نزلا يذلا ةكاتكو يلقي وحوا ةيلسر ا لويصد لك الاد

 7 2 لاا

 - اه هد دفلا عم شاع ياوتلاو لكاشلا يكأو يمه ولا نلت 3 وعلا ىلس

 ايئزادللا د هاوس نع يشف سكاي ىلح سر م لري
 ْ ق>ارج يف حاد مع ناكو

 عشا يم, مك اخ لوا كل
 ببي هون سيوخأ ١ ٠ ب وأ 0

 ٠ ةحصملالع اووح ل امشنا ىلطاشن نعدوخلا ىلا دباس لا”لوفلا هل طش ةلاطبلا و |
 ظقس ىلا ىودوملا ئساربك مروللا 5م جاحلا ئخ ضف | ماشا هيلا وب اسنا عزم لزج و

 *,سنع للمشلا و مرد ورعد ىلّملا طلغ ٌةريتتلا و يارلا طبخ د لمعلا ب أود ذو يكومملا

 يدب ايل عدى الاخ اولا سكأب هل لاو رك مدعد نابل نخ مهلا ب١
 ”نكسملاو 1 مح لاملاو ارابشع انا و ارصنا ملم رسكلاب للا حر اهنحدل١

 دك الطا نهر د املا يتدام ال يعمل دوو كورلا نم ؛كب ذوغاو لاملا#لك عب لاخلا وس

 ١) هامعروكلاو نمل "عنا س ندا اديأي د جود إم يذم اد از ورطلا ةنجاحلا ىلع
 ى ايها ورز يللا و اوس هلا ار جردزجل ان يملا و اعاد و'انهظ وأرجوا

 يف رمل دار ىلطا شك "0 نش بردا و سائلا ,ىرسبل رمش اب دي وما يضلاب
 كيد وعاد |هيعرج لاو | نع :نابا لاصتحخلا» لفه نم دن ذ اويساو داقتإل ورعد

 رخال ميعالو ليزي هل روب ناوا زا مكبلا و :نونعوا عيلان وطن ىهلا نم
 ص ربدا و مند دي دصلا ىريجتو ١نش و رعشن ١ طعس ٌرلع مازجلاو لمعلا لاو

 يف هيدوملا مي درلا :شح الا ضضارعالا مام الا ئسين و امض ايب اضعان يف ْث دم ةلع
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 * وٌرياو يت يكاحلا لاقى ا نعاعدلا بانك ىف مرسلا و ك نش هلا دّمْخو ممن راو
 نهرا عيشتمال ىسضنو عيسي هلاع دو حشنال سلق و مطند ل لع ئه كلب ةوعا ىلا ثيل
 حار عزم منال وجاضملا عربا ىسب هد اد ةدكللا ناخ نه نا يتخا لاند ىذللا مللالا عملا

 مناخ نهو ساوس ولا ثر ورد عاد اللا سولي و لدي لب هد ىتحنا داوملا للي و ندبلا
 انف نط سس يزل ايش ا ىسيب ىا“هداطبلا تن امن ادوسلا يق دسوتلا ىضقنم يتلا ”ئل ذي
 مرزف ١ ىقثلا ل ذرا ىلا درا ناو م رهف نهد ىخلد اهل 'و اسكلا نم و دن اطن لعتيو هردا

 م يحد هناكناو نحت لاجرلا نسخ نهد حقفلا بامذ واهيل يطا اكؤعض و 'فرخلاو ٠
 رمل فين اريولا باع ئهوياونقلا ادعو ,لطاس يملا يعشن هل .يطشسلا لجدلا
 أاسندللاج ن اشكال ىف ةدامح ره ىث دالل ضرجناد مهلا عضه احلا نشكو فلولا هدذل

 ميلا ىورضا ثوملا درع هب شئنا ا تالا وريصلا لح مد ادلمدالا سوا تءدلاهيإلا د
 موس اذ” مهلا واعد" ريذ وا عرس حا دااب لَم ةركاشانا ثلا ١ .ندامف رتل

 ركض أنا يملا بلا« لونا يا ةككيبس يق ب ئملاب هيلا ةىحار بيم هد ونه ”ىبطم
 تار د ةمخرلا لاثد ف لسادب ل يللا و بي انلا د ذملا ي ونس يح بر فشم راع

 ردم نقلا و بن ذ يي ١ أك ئم ءوهلسلا و كلا ذع نه ن صح و ةكناّمع نه ينإاه كرما
 نا رهو افازع نه قار ندا نم ٌءاخلاو ابرعئلب ين نجلا وعلا وةعاطو رح رسكلاب
 مالا ط لاذ اكسيل د يف اعلا لام عيت ناقد د يبسسم نبا نع ك عجل نوع اذه
 د أد عاطتن لا نع هكارتسا ىلا ىرغ عاؤطشناو جيس رك درع ىلع كت د عض وز دحا

 مح لاو ومي أع نع كسل ارجاع دكا الش ف وعلا يد ءاخ يئمتلا روع ىثدالا
 ال اع هازل يعد ئايعلايانتلا كل اسا يلا يللا هيتس يش ني ءيلع درحو بيرع

 يف امو لها وه دركد لك نه دي مولا هر جرد دابد و ىد دو يايب د يف همداشلاو لي
 قعود ماو هدول نم دس ام يلو يرن د ينل ا يف ويع فر وع نسم ١ هيلا

 يمل نع و ىبلخ نمو يدل نيد نم ىيظمحاو ؟ررعلا رملي عورلا نه ين وح لا هن
 ١ ّيَدعْنم ةكرردا ينال يجن انين اب ل انمغا ناك, ذ رعاو ف ف نم و يف اهنن نعو
 رازملا | ىو اب ةسملا تارهملا بع سا هر وا سنج رفتس ٠١ ثيَح نه يق د١
 ةلكاسا ىن١ مهلا الف نام نن ىنم وب ضن ضيعته ىسابع نإ نع هدنسن ف
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 ركامال سمي لنا نشا مرحا عا يح طلاب و نسب الب يلا يلع رس ابين اما

 يف ١ يف ضاع نضر و ظووتخلا موللا قا ىيفرالا ذل يلعفلا ف ىلع يردد يا ف
 | لفلسا ل و ليخ» ١ هلك اى زرلا نه ىف .يوسش ىاللاص جعرلا ئد ز ٌس نا اركاساو

 ارنإ نإ ل١ 4» ناس نب ديدس نعت ىبوض بأطتملا نن ىع ن١ ننعر نازملا
 1١ لمس كاع >ةد لش بيلا نحيل رجلا ”ةدادصلا ةلخلا نم كلج و كذب نأ
 هسه 21 يل رك سر واكدبع نجل ناد ةيرالا تامل نه مذ داو لومي كربلاب

 ؛ك!لينأ ربط دن دل اهلل كوع دا هيب اهم بدلا ٌدباعر و ادصا ون اضن! امل هنا عب
 يل ١كوب بكولا لع كم يحال هتكرابام قد دكرب ايو لاف اه ق١ يعاصتد حده يف ير
 ''ركو لعْئعَن يط رمااع دب ةكن لحال ير ايإ 'مورب ”ركرمللا يول ئعاصد نا 'ؤ وعزا

 هدد اراب انتم رحروغ ١ ىي ١ يك مرح يا ملا لاحر هلاجرو دخلا
 ونو هرالح ىلْمع 6 ريص داصح هلو ددا :لظسبلو ناسا م دامت كيس هذ

 ارينا انهم رحو نيلمج نيب قمضللا و١ يلا ةر وسكت ياو درهق اب مزاد ةيينعن
 "شالا قنا مدنا وكسب ىلا الاثر وايطسم رجم اهند برع طي الو دا طضالا دش دمع اي١ لات مدزس اهيد نخ لو نحرتشن موصعمىب د١ابيف لش ل يا مداد
 ةكلب ميلا هل ايو ياانعام ب نه ؛كراب "رج ركام دم قام ةكراب مهلا

 أهرع اوائلا هك وللا عم اعجا يهرللا اهرع ,ىركت "زل نا هرعدلا يكب ثيم اردو قانا

 انكسر نوملا ذب, من هلو نئيلبج نيد الالحان ةجرد لا ركب تس ةنب دلل أب ني رش هيو رى يذل ماهم كلارا
 7 ورد يح ودوللا نم ايئاس رج مالا يه ناكلم هيلع وألا نيلبج نسب يارط تالا
 ظ مهاب د وزعت يرو امون اك ىبح لولا اذه د مك رمس ند اديبلا بق وع انش
 رم ذ ا ىلا هيلا طن ىد ذحلا ديوس نإ مادييلع ىع 31 مرينا ديري ددعلا نا
 ع "ل١ بح ب يف زا اهيعأموا ناريس هلا دن م ايان يا مال و مرعيف ١ و سكاف
 نع رغب نككالج انج دا الكي هل ايد نب دلا قا بون ذلا مرعم ىو مرعملا ودسلمل من لاا
 ١ رولا ثنثخ نيدر امض "او هي د ىجلل ر اهظادا عل | وهيلا ”هجاحلا نموا دياذ د
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 يرام < اا دبا نيج 00
 ار ومار يرطن لعن ذوب 'م يلا بسجن اداهر يول نوب ده د ب ذعيذ ربك ناب
 نه د ارش ده أيون ارحار سلا :اهودرح لاوس راملا نيش ىث ذ سف و

 هس ا: يم ور يحاد يب الا ف لام فرهد نادينا درا نعل ةشرش
 ميسا نش نم هك ذ ماو موسملاب يلا مدعو ميلا نما و ميلاد يف لا وأي لا
 ددا يف اهوطقبا ضرالا يعسمموا هيما يسم وايحيسملا هييدبس ىبدحا نوكأ "لم اجب
 مهازا يب ةردلاوش مكر دي الددو عد رند >اعس اب ذككا و اللا جدلا س لاجدلا املخ

 دربلاو لاو ل اباهيطر فد ينوب ذ ىإاباطخ ينع لراس هللا هكر دع لع هرنك شيلي لد
 ل انه هدو املاب نمت أمن ىف! مهلا نعام :ندل ىيوطظنللا يف ءئللاس ايون. عجارلا ند
 1 00 عاوداب |ييد ف رهط دارملا هى : املا نخل بجوملا لعالا برعم ١هريطب ناهبر

 ازاجمو فباسلل ديككت اي اطخخل نم ثمانسساب اود اهتس ١ و اضعالا هلم لا زيط وعد ىادلا ىلا
 «مئلاَض ٌملع اقلانرعو دعد ا دعامو ميس ولا نس دلا نه ضمن الاى وسلا قس اه بؤ ذل هلازأ نع 2

 قتهانلل هب داعدر وريلا ىرعضللا ..ررتخا ركل لع نطحلا نال نيب زكي اباطخ نيبو ئس

 ليصخأم فا يلا بوزعلا لحب بروما نقلا عضوم ٌثرْشملا نيب اكديعببكى اش دعاب 0
 ات ,نيكلاب تارت! يد اهيل سدا قحاب ود و نم ناذيام نيدو يندد, نحو ينزل ذنب
 ا امد مند نع لج و لح اع كري نع ةمككسا يل يلا ف ةشئاع سهاد ذ
 بحاو ركنا عي اوج(باذه لغا ملامو هد تيلع هلخاو هلبج أح هلك رسما نف كب د وعاو

 اًدياجا ,لجت١و يللا نادك ىلا هدلا ىل جدلا
 اكيحاركلامس ادرخ نع ؛ اسما فا مورق

 أاعورانلا س كيد ضار الغ و ل اون نف اوما ف رح اوه دترحلا اكئاسا ئفايوللا ؟؟سن د

 ظ م ١و د بنط هب دعما ارز يف هتيم لم لح نا رك ساو يعو ندد نماهيبلا ب

 ينعم نول ام نب دحوف ان نه يئرلا نع اسم ريو قو كنا لما ووش
 و دج اا ضنا انوع هاورو مساع نع ن ارج ل ناكالا اتحمل هللا

 ؟ريامسا نا وللا 5 هرع

 ؟كر ابل يسهل نيل ان ناسيك ىغ هارمملا يمن لا ىم دى *لا رشش طنا «وس اي ظ

 لا ف اذا تسلا هب تيد ذا يلا |ىس.لا ويرحم ابنا حتلا ملطك ىلاهرخرجرلا

 ظ اكيد دحاررإ, ىادد مح ربا | ذاو هل لست ااسلا تيطعا بسليسس١ذأو هلاساولا - |



 000 ل و رب ايلعما خدي اوما دع حرش زعل ةارم ىلهل ىبا هب مجرم 31و هيئحو ف١ ستحر مج ةكملع يت ١و ةئعرلا
 آف نا لغو صدر >رلا طع نم ازرح و١ دمع ض هل يرجع أمي د دص د اي نها نه يلا

 ,يلع ايييسد |ىلييح هلهه ناك ند ان ال هدا د 5 لاح لذ اد ؛ك دنع نم ىلا يد هد تح
 اى انقملا ل يعد اكعد نوملا يلا ببح ىا كيل هلل اربح د ةرخالالرغ ىف حس وعلا

 , عجاكدنع نم ىلا يصمد ىرجامنا لحي مل د د دصن مل د ىف: دوب مل نم د ثوملا
 ١ زاهيداو باتحلا نابسا هيلع ركبت هرغ اطاوهرز ىو ءلاعزملاد فانطالل ينا»ذع ان
 1 * دره 14 صاخ لا ندملاب 210 ذ ح المخا هد وو لاه يكتب ىضالاع دطدارج

 ل زلط ماعد ىسايبد ناكد ثيدحلا دلال لحي هل نم داع نهانا عب دامل اولا 1
 ناك لغتك هى لاطال/ ىلا نال منكم شط لولا ق اعد جيلا ىلا

 شيع اينجنن ءاوو نع لع يرجع ىف نلت قتلا .ليس نب نوليع اهب ورع نع ه هل امزح
 ظ رب ايلح دم كب حان يللا نيتي رط نم دود 4 بد هركل دحأ وأ نا ةنغ فضل

 ؟ كابل تاوملا قا ؛ّمل مرما سرق ىيلتملا ىلا كك وشر فادي واكدحو كسا هلال ل
 أبي ره ئه ىا ايل دلا نه هل لش او يرسم ر درعو عظم بلعب هالسنه 'كأضت هيلع يوحد
 يف ١ دره ىلو ب ثول ىل نمو دلخار١>لا ليبي در هرتلا دا دنغانم يأوي
 اع وه زك خوان دا نع هل طك د اند سلع ليش الوكيل هيلا تنك لك ارك يح د

 ٠ ١ 20 و 3 32 4 ٠

 .. ؟ عملاروالا ىف نبيل كاس فهلا هان ملاجر و دربع نب ءلاضت نع طقسا
 نسخ ةكداىد ١ركشل ئه وبلا ىا يون ركم ةرككسسا و يلع رس اّمسالا م دل و نب دلا ىلع

 بزكلا ئه |ظ ومحل و داصاناسن وكأس ١و يعرلا ئسخلا هجللا لعام عاريا يا ؟ركت داع

 يأ لَن اهرثم نم الب دونا بضل ند اج دنع ب رطضد ل 5 "ىِلَمي ل تي يلح بلش د
 ارا ظيروت نم نم لكن ان !روخسسا و روت ادرئخنم وكأس انا ىلخا 05: لطناد
 ٠٠١ نعد تريلا طلعها ادتب اهني دمي 9 ةنظ السلا يابويلا ملم انا
 .ك(رلع و كرد١ ؟كرو ئبس١ "رك يذلا ل نروضد عطمتم يف ارحل ا لاك سوا نب دادش

 ناد عقدا د حا كب يبا نوع اخ وكيد قول سلم و تيحر يا تندا البلاد تلك و
 م دوب يكلم يا ئلضَت نا كالا ملادل اطلس 5 يد يا طك نجا دوغ يأ ىشيللا



 , بهي اهلا ةداط الاب وبيان ى دل ىلا ويبدا مايا ميادللا مويبلا ىلا سنا داش ريا يد يملا
 0 3م |سخ ىلا وطرد اداأصمئ درع ن ونوم نس اناو ئخا د باطخلا ظفلب نادر ىف درك

 حد دماحلا ئه ب اكدئخ يذلا ىلا دوئلاب ل سن ينل اك دوخلا ةكك ينال ط اضي١ يراخاءنع
 اكردحال اركروللا اكدنع بضل لع يقف مرت اًمساولا لسنه هب درج ان يان نمل ليد اي

 اميعله زكا فوم يف امد ابح اب د ةرغلاو ل يف ىيابدد قدابع شوف هص
 هرك أرد ن يسمو عزنا رود ينام اي ن يكس و ىابجماي ت ىلع دريرجلا د لا عالا عمجج
 ”مددص ولكي اما وطرد ورز هنا ئه هش دول ناشالا يلم هند د هاني "فازت
 غ

 ينسالأب ىضنلا نب دحر دصلا مس ويس ودرئا ىلا ذع ب كي ذوعا نايل م
 اب ذوعاد حايرلادب حام ريح نه ةرككسا يلا يللا مص هش روزا ناتو
 أوف ال5 هروملا رم نع هن > يل د نخل اموال هع قارجمللا لاس ررلا هب محارم 7

 نحمر ئلس يدصند يف يد اع مونلا يومن هدانسا ىبيلو يع نه بن ث باذعدد
 7 موز ثاوللا دزع يح ين نفي ناب ىد ثراولا ,لوحاود ذك يرصم يف ىذ أخو هي

 هنأ ئملاولا بر هيل ررخلا يشعل 'رسرعلا بر ههنا ناس مدركت ىلا هيلا هلاالهنار ّ

 مولا هح ديج هدانسا ون شعاع نع كن لاحرك لع هدح مدل لايكلا ثانص عيرج مصولا

 نيد وانس عنلر3 يكل يي اسيد واس ىئاام اكك وح فا 'كتيشخ اند لجان مسه |
 انفلّسأه ؟تعاط نه و روم اعملا نع اضع نا تىحن نوجا نه الثما اذا بلا نال اص اود

 يس ريو! نمل نه د دفلبم اود دح و ةعاطلا سيل ارحل الم عم يو اكيزج هب
 ايش دل ابان ال داو «ليصه و يح نع واخي ةدر قواه نا لحن داب ايذدلا سب اد اندلع
 ءلعحأو انرارح ندم ياا شسحإ ام انش ود أنر امضناو اًدغاوس اب انو و كلم هيث ذالا

 انرانؤعجاو ةحاحلا مويل اند اظ ردم ة' ان دع نملاث و ر وم ايدابايو انهن عج ياام ثرآولا

 ضو يطجلا ريع هب دام هراذ بلطف يدجد نحن انتم و هيلع ادويتعم يل عر نم لع
 قنا انبيمت هلا انسب د يف انسسصه يوجب الو هنمونش ١و هيلع نزول انا اع نيىلغ
 علس الو اكءلدلا ببس ؤركحْنَأَدانيكعرمإك ايدل ارك اذ د هرنج أ مارح عكا نم انمي د

 ياانمخرنءل نم انسلع طلستال هان دلل :لصحلاترطلا ادام ياعم عمجنن وكم ثييجانيلغ
 ” بهل نس انقخرد فأول ناك( حا بلع ئنملاطلا ستج لو5 اجب وطن انلوكال
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 ١ قلاب يرعاع قدافنا يهيللا دكت“ ةوهككر نجرب ىسح دانساب شاى! نع كت باذحلا
 ا ظ هدل ,ولل نراه يلا اذاضم العاج ذو دان نع ىلا هزم ”قثرال ىدقنيام ىلع 5 اضع
 1 اعدلا اره واه رع هزارلا ىف رازنا له١ لاح نه هدلاب د ولا 5 ارضلا ةارسلا لايت د اح لع
 ١ يف اقركلط ظعأ نلدجا مهلا بيرع يذلا لاَ ةربرع ىلإ نع ك هت يللا عماوجنع
 1 ةكامر ىلا ين رفيام لاذنماب «(يعتط» ويلا و ناسنلاو ىلتلا ارك ةرثكأ وراك نتخد
 ١ ماودلاو نامهرملا نكد ماد حالا اخد ثمر هلل ؛؟ريصو افوحا د اكمضْع'نص ىف دوبي ذ

 ظ دول وكر الينا هجوراو طلاسم ل يشل لد ل سمح ممن د هرب رض ف! نع َن «راضتقتس ىلع
 7 عجاحوإ ير يلا عفش ايا ةكب تدخين لا وجاي ئيملاعلا محد ثوعبملا يارا ىبب
 ١ 55 توح يب :يعامش الها ىا“يف ءىفشش ىليللا هتساقتم يف ررهتقمل يا يل ىتتتم هذهح
 / ههاعي نا دلاوغالا لاتخ ؟ كرربع سا ليه :لا لاري رض الحراج لاو فمنح نن ناىأع نع
 ظ ايديو اض بينا هر طاح هعداش لاك توعد تشم نا وريح وفد و رك ترح' تشمل لاذ
 .ايرصن رد نمو. قاع رط نعت الد ذوعا ىلا يللا اه د يكاخلا لاك ' دع يع دو ائسعك د

 ويشد از ىضفنلاو ىسن ندد يكرس نم وهند اياطخارثكأ ناد قطف ا ناسرشم ند و
 ادا ىذلا ماجملا يف عيسلا وطس و ”لنخل ١.5 نم رثدد ود ى' قدر نه د دس عملا و

 نامل ويلا يش يكمل نع 2 د رثم يم انما ا هه ل ارو كنا ىفحو اذزلا ىف مق نردد طرخا
 يم ِق داع مهنا مال لاو ماكسس دلا نم ف دب يف ئيداع ىهيللا هط بنزع ئح نملك
 بازع نع كرد وعا يلا ينل رعنعلا و رزكلا نع غب دوغ ايلا يشيللا يرصن ايف قد أع هيل
 ىاسللا وص و 3 يبا نع 5 داما (ظالا دوال مريح نم ذاع هله تلا الا هلا هلرسملا

 انوا :هلاح يلا يكب سيم و .ةمهطرم ةسيطعار هيكر نأ ةبتدن "شيع ركأسإ خا منيا ا
 . . ةياوراى وذ واج يدب رج ريع ةرحالا ىف اهتكرم ياا درم هدب درس ركع ع ةيوبس
 ي داسلا نش ى١ يب اندرو لب يف كوم الو ل ده ربع يال >دشملا يلا نانا يزخ
 ظ انب لد ناديا لح دمج ىرطلا دانساو باطنخلا نن ع نبا نغ < طرازملا ىومتلاو
 ناك كور هد اداش انين انكذش مل كيم مما اييلع ؟كجرنمت يف يا ةكذرد 2 رخو
 ينلعج نيد كا لدرم يف اطر و |مطفح ا يس الجند د١: كت لن ذ تلح
 داو لل داتا اي وطن اس د رهَسلا هديني ام |ىلفع ي دو يد ف



 رين اروي ىو ىب ىيافحلا ٌقكاقدإ فونص دعيت د تداخل لوب إب ركمن ارد ىرصن قو

 ارز يراسب نعد ادؤن يبن نعو روز انو وطفل ال لاو ل اكنر دع وار يسم يأملا ولد
 هعارنا وف ملثم د نمل نع 2 ىلا همز ذ روس : رك نع راوالاز داق اداذيا نع اممخ

 عند ونملاب أد ومحل نوكاذاز وب نلخ نمد ار ون انا نمو ارؤل يدك نم دارون قف وذ نم و
 وت واخر مطداسلازا نادل لما ار د 2 ادا يان ع عرضت يق ىنالوجا دادامزملا

' 5 5 . 1-8 

 2 >ىفإ يف رمل ورسللا عاد نوكال ميك نشكو اوطع اراون ةكئاطع نم يل لزجا يار ونيف

 وبح يبذل يا يرما ءىضع وهن يملا ىبب د ىلا يلا © ىساسعاإ نع ند مح راما
هللا يد 'نم وح ىرالا لاح رمح وب اخو مرورا م دس نيد دف نم ناخ يد وها عيبجل اظداح

 ' 

 يس اعد اهب ىلا ِي ايد > يف صا و نيدللا وص و هداادروت) يا أوي هدللا بج أ صنعا و لاش

 كر اوم انين ىلا فرحا يف اص١و ةعاطلا يلع انيهد الحمد وكو بيلا جامع وش فانكت ؟اطغإب يا

 | لذ او مدا” عاط لع يب ومنا و ضطلملا داحللا حولا يالا اخ يملا يولي ملا ةوعااب يا
 مرا لص و افلا و نيل واهي دلل حولم ةروملا هذه يف ميج 3 دولاب ةحارلا ىلط وا.

 . دل" عجاذ ىعاط ىف ةدابز قايح زوجا قارمح ىفىل ةدايز ةامحلا طخاذ قالخالا

 انع ماد ىيغ ٍض يدخن اواسدللا "شه نه يص هلخ بيس ىف وه البجا يارس لك ف يل حار
 8 ما ٠؟ي ايامي 5 0

 هلا يب طول تلا ميقتسلا طار يل يارد يدعفا سا يني طة دي ده يب
 00 ا وس نا امو أ !9 ! ٠ ٍ 0 7 : 0 ور

 ا ن.ب ابح ىع بع ميأهو ىلع ير دوي ناب ب د صحاو قع دو فد

 7 قل وسي وكم دبلااشملا بح نرك جيناك وج د لبي
 يف م كتي لاو :ريجح ل وع انش ههرعلا ندا در ا لا زذرم خرادم
 اه لولجلا تاذص نه ىل شكت ناب يدنع ايس لا ح١ يملا اكتب ن رعملا كيم

 يل كياقل يلى لاب يصف داوأ.هنما اني دلل تاجاحوم يما و فلا لاكبحوب
 ا نس انيدلا اها نيعا تر رع 1١ذاو عركلا ةكمجو ىلارظنلا لا 1

 17 ظ هيا سلا رو نيل ل بصح ببدبد
 رذ دو اهب حزم يات داع نه ييعر رداد هيه يوشنا اي مجرم يا يهاين د

 ريع نع خر انزح قابناو درابءاه هنيع نه عر و الا سمان ان ٠



 ١ كاويع ذمحي يذلا وه و اهزد دافسملا نابس لا يسم وق ناصر ذاب ءيلخو

 1 يعلم م اذا يل هل حى ال اذا يطل لعب عيا نع لح هديك م
 00 ”همولاو هللا ىو لو ؤصلا نم لوتذ لكلارعبلا و علسلا لام نايغ ةلامد اد
 .. نم مارك ثند شد اع نع لل هرقا يِ ةريخل نم ذد ابعد نم بيعي امل نيب اارعاىس
 ١ رماه دادلا :ىوقلا زرككسا لا نيا لح ىلع الا نمثرلا دمع منصف قيد نويظم

 3 3 متلاب للا نحو هناهالاو هىرملاب ند هوركد رجه نك نع شكلا و تاهاحلا د

 ٠ دز ا نع طرازرلا ة هولا اذهو لالا د ابيار ابعرلاو لا
 .٠ دولا وب نح ةريؤ وعا يلا هللا ى لا نئب دانزب نب ئخحرلادبع عضم يعض احلا ب
 نع و ؟وبسلا هليل ند و ٌركرعملا دحب ٌدلففلا وادلبلا ل ورش وا هسيعملا مون وا ىشدشلاو ىلا

 الا هلأىد يلع لع اذ الجو مل د جدلا ب |ىقلا درعه ؟وسنلا بجاصحنم و كركذك "وسلا ةعاس
 هلاجروب نويجلارماع نبا "نع نع لط دم االا ضصلاب هرم اظلارا دى وسلا اج ند و اذه
 انه ةكاذ ادب. د ؟رامضيسي ا ككيتم ريا يا «[كم تفس نم اكاضربب ةوعا ين مهمل ها
 7 9 داو د رمح جنم منع يتم ةنال هاضرب دن ذا تس ا دوب ناد احب ذأولس ا كب يع

 | | هطيظه عز اص هله داحس اه ناد البن دع نه كي سباك اللد الب ذوغاو هع قط ىلع

 الا ديلا ءللح 1ك يزد كما ىلع سن6١ ند ةدحاو فد مل انه يف ككيلع امن يع
 ارش رولا لكون هل يراعي هجرج مل د سباع نع ى م سف دب ٌثدوحامم كر( ةرعد
 ايش ننا لاق واذن تحال احا ْذَوٌث داي ز ي١هلنضح نملا كو يفع امال يا باش لع
 ١ يرش ب ددللا دبع عضل يوم ةرجغ نإ ل نع نط اروع داؤيسف اكشش ىلع دللخ هللا
 ' لاعالازب هاضردو حام كناجل ةعاطلا ذر دو كح يدق عملا ؛ركاشا ىلا ىهيلا د هرنع د
 ١" مرظئ طع و هس.رخا يا كملع ملا درع داهيم عطف هلاذ ضخ الا يف قس ف ةحلاصما
 لمرور ىلا نر ئح ب لا ئسحلابس وكي اهنراج انبي يا ب قل ئسحو ع اولا
 1 كر ديل ؟كركذل رصف عف أسم عدا ١6 قصص دانس اية رن رض ىف! نع ىدهإبلا ىلا

 ذرك يشر ٌدعاط و؛كرها وا مدل ل لواط اخ مذ راو رككذ ناس نكذب طلاع ةذل

 , ضحضلل ضيدرص ىلع نع نسلط ماكح.الا نه هيحاجب يمنلا ف'نارعلا ةكباتكت نو بدلا بلا
 رمل نكت عي ين دب يت بص ىندب نايا نإ ؛ىتع ةككاس» لينا ظهروخدلا ثراحا



 ىشن برايل الومح احائو قلخ سد ين اناورايا يضلاب مخ نسح ىت انامياو لش نن
 ياةزش ةزودم 5 بدإصملاو هزيلا نم يداعو ؛[نم ,حر :ةرحالاو اب دلا ةمياسب زود مالح

 اة رع يفا نغ ضر نيرا دارج وعلا طاش ذداذ تع كتمان ونصر و ب ويلا نيس
 «ربحاإم ببس أوف ادأكا روس يف دساو كارا ين اى اكاشخا بلدا ىهيللا » تا

 هنغال اين و ميزحل اوضا ويو هللاع يضحو نجل اد اكارسعا رم ىصع مه لاذ اكرصعمل يمس ذو

 أم يشن صاال حت ردم فيل 'كرابو هت نيرره الارثح يلعجا ي١ كريات ىف ينرخ و

 اع اذ ضن يف بانع محا و مليسلا د انياب رنا ىف ءلكر بخل ناخ تلي خا رمح انالو ثرخ ١
 َس ثداولا اميلعحاو ىرصب د يبوس ىنوساو لاملادل يسننلا يع وها ! ومحل يعلد

 مانيش هلاو يلع وظلاب ىحرح يا ينبع رك زد رهاو كران همه داو قرط نم ىلع رضا و

 يسن و ىل' نرطلا يليللا غ كر نب مخ 'ىب محارب فعصل قيوض طرت ره ىنانع سس هند

 . ردقمد لا لاح كلان ريس ؛كملع ريسع لك ريس ان اذ دي دش بعص م لبس يارس نك

 ضخزاب ةرخالاو اين دا يف اخ اىملا داه دايقنا نسحور ومالا ”ل ونوم ياىيسيلا كآساو عيبملا ٠
 يديللا 3595 داشا د ايه |ييمزدو ٌةربربع ين نع ىسنح زياع ياذا ةرمدو ىع املا ِي دا

 درس ىفإ نع سسح ماىن لا و لاضصخ اناب نص مركو ذو ضد در مءركا يقل اأو يع اضع

 راها ند يا ّياذنلا نم ىباتر فرع يهل طر الا نوربب ننا ىتح يتعضل ضصض يزرخمل

 دار بزؤيا ئم ىناسنو هس داش ابرلا نم يلمعو هريزعل اىياهت ملاذ طابا قاع لخ
 نيعالا ني اخ لقت اند ر تي لاه يفارظنل ١ اري! نه قيع وانزلا نم ىجرد وابحالا يف

 اليس ولا يار ودصصلا يام و ةنياكلا نيعالا هرب دمت هرظنللا ”ٌشداسهو اهيبنمرلا يا
 فيعص انساب مكئاد :نيجكلا عا رتفلا ديد ما ئع طخ محلا "هن ايجو ةناما نم نه اهوا
 خول ئور ذب باقلان أسست عوهدلاب كيف ارذ يا نيمل اطص نيني يدر ناقل .
 ةدرلس نم هارب سن ضالا) امد جوملا نوكانا لد ؛12يشخ نم عوهدملا نولي يا
 اطير دك ىف قحاع ىهفلا 5 يح داسإب ع ئه نع 1 با همالل 5 اذهب و باذجلا

 ا ىدحاو بالع ئه رع م ' دبا لكردب ف ينل داد ىلع هلسضم أى دا ةكتردتن
 لااا زافأ ينير يزيل محاو هكتعاط ىلعامز هله فوك لاح ىلجا امنا لعجا يا ةكتم اضف
 نب٠"حرلا» ل وخدللاف لاو اهيبذ تاجر لا مكر يبهب :نبخلا هباود لعجا د أيهتن اوني



 ص ميال دا ىسمل ذل نرخ الا يل ىلع يلع ا يلحلإب دعا يلا اط مولاه 'ىلع نم
 عزنا نع ير أهلا 'ن١اهف يك لاجال هداذ ةسذاحلاب فلج د مكانا هدا دزمع يحرك يلع اانا مك نع نوكال يلب مر ويف ةذيز ءلعجا يلاقي 2 لدلاهيلع و تل

 و يصر ولكج وب حس اركشخ الاس فاطر يعاد
 |يليسرهو امهر دوم هكناذ كوع الأ ةمحرلا ح ضقلا ةكزب هد يا تعادلا هكا ال هداخاوم يك
 ن يؤم ووسا هلو اهيد ايرالذد عرب حج هكاسا يا دخت ىهيدلا ل دوتسم نا نع بط
 ذر يركع يخ نم كب وعالي لد نم نع ه اككرصح يل ةدروح ةكهتج ف صناح
 رض أعب لا رن يان اسر هانمع عد ان لاّخغرم هلا نط اب يق وهو دادولا ورجل
 1 يار لا داصركلاب ىل يد ىأذيا يق ارد اعرب هبلق و هنهارد د اعادح,لملخل بنخلا

 | ٍقارذاو تملا دد 5 اهاطعو امه" ادنح د ايكلو نيش 5 50
 ١ 2 اذ س ايلا نيد اهريح ولها واه رشم أاهيعا 2١ اهن تللز هرطخ يوغا قد لع ىا ةيرس يد ١" جحارااوج ساما: 5 - 10 ايفب يل يلع ف :

 هيف دلل ردا موولذ 'لاض أدوح يفارعا م ذو نيت انما يف ماع له و قيد ريس نب ىسنحالا
 ١ كولا ئح نكد اونسح اذ وحل اذ ل وول وبها خا هرع تلا اكو. , حا ليسعلا نم ىيسملاو
 | ١١ هارصلا نفى ايعاووا ىف و رص ا وس ئحوخ دستس سانلا شور ولا لاينو محملا هقل اخ
 0 رسب لت 'ن رئككو ه ليإقلا لك و ءاغذ نع هي وتحأم نيم هلل هتضأ ١١ذ١ قح طي ادلا ولع
 قلل وكلا لا ىم انلا يف نيدرمل لاق نم مذلا يف غلام هه هلض "كرب نايلق نكد هلو
 "كرجل : ١ اعل يبت .ئكوذر ذه مغ هلدا ىلا ؟كاع > ناو وا وعهد !ذارهز | وريشخلا |نا "كش

 .٠ .ةءلصو نم ةكابح تن هرلتلا ىرعب رمل كيري دءاشلملا دنع ”ىيمنلا هيرب ءالإثلا لاذ
 هجران رازيلا ىلا هدانج ةكبطعي و هدا ورعب ىدانلا اواي وه مدن اميلع نزيكتا د
 ىلابال رخا الاد كرثع د هرب ريغ ىاننع ايم راةلس ره ىرتتملا ناسك دهفس ىلإ نيد وس نع
 ّ يبسدرا تسلا ىلاللا اريك داهر وص اهلك اه رعسا ىاي اياطحو رجول ديار ارميا د هب
 / ” اخ الاو ٌجحاصن ا لاغ ال يا لامالا زاصن بدها د يرهافه دس ينرجاو يس اج يهد
 ١ رار دعملا ةرثال ثنا الا اهليس 000 2و ناد ةرصجحا و عمطلا ضئاب لح عج
 ىلفح ابل ماها ىنإ 5 ىط اكرم ةلا ريما مذ داةدرجلا بلح بلطي هلدرلسلاو

 ! ف ين وع تاّمن هلاجرو

 امه وكدخ وع عحاع لع كسا دشنسلا نا للاندلا د نع اطعتشسم اول ىلا بنل كلش ىلا لذ
٠ 
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 الردا تلعاه خخ ١ اهرعد دوج و سما نم ذأ ولما مي لالا لع كتر دو دهب تذل اتما

 «طرشملا ذاب والاحباب مداضد ل ةايخلا اع مع كارح ةاحولا لع اذا : ىدون هينارخ

 ٍق ةجزيدم مهلا و فوزي يلع نط: لأ ساو ما قشا هادا كو
 يل 2 ضار انفا "شح ناد بيتملاو دييسللاوا" هبي اعلا د هد رملا ىف د ابنا و ينحملا

 مهفغد ندي نعد قلاحي يبا بضتلاو ىصرلا يف لاب يللا ىح لخالا ةىلك لكاس و
 يس وما ين 90001010 ىضخ و ياصر اح يف يا يح انا هلو نفعا دال هوما اريد

 ركذد نب يتفسال هيدا اعين اككيسا وريم الو معه ئارسا ل يذلا مهو ٌنيعلاد قالا

 مطغنت هل ل "لتزاحلاب ولا بدحب وسما نسله زكي نبع رد هةزحالا مي لا ىبيل
 ةرككسا ورسم رط اخو ايسسنه مج له الد لا ضاعلااب ىهزلا اككيسا واين دلل تيد تسب اب يشب

 .ةذل الكسار هدجب باج ةوزلا دال قول! لاي تودع شيا درب
 ل ىف مدل يه يا للعم نسخ الو ةرغه اره ع . يف اكياتل لاه هلملا و كيج ىلا قل

 "5 اويلع هللا 52 "سر يف دن اعرالا"ند عاني ز ١ وماما ىلا ضف يدش

 1 يلاي ليف نك ملا ذا ي د لولا نال ني دسيلاب ةادعفا ن صو نب دمهم 'ةارص

 الوتد ز ىهيلا كرس اينرأف نغك ن لالطلا يف كلخلا مي وب داذ هرهل ايدادع لوك لصيي

 6 ربع صخرتلا نادع رمد مهجر نر اينارح (ك, دورغا اينئارس ١بر 91

 ١ ةاضنا رونا اهبع هاون رهشاع نعمل ديبدلا مياذ ير دوجولا ادهم اطال

 ع ماهيسدياوو يعد ةحال ثيحاكذو هددشمو مل هذ دلل ةرطغم اذ وعا
 ٌ اع دعالا" هن أيل ودرس اد زك د هي سبصملا حرت نب وه د دددلا

 يا مرالاراو نهد ةدعلا يبلع و نندللا ملغ نه هلي جونا يلا مايللا كو نع اننا نع ص

 5 اعيش عيسما مند نهد دحااهيد بغرب ؤ نااهصرا 20000 دز ال نم م.الاو

 همعن دال يجلب ابرك ند داع هلو د سابع نإ! نع يل د ارخالا يف طش امهم كك نش 2 هل يل ١

 د دريد ىف اي انك الي ط يصل يد بلا اب ذوعا لا ىهرلا داو د

 ركل و ند رد نويلااه روما رااح رع ارا لارملان وكسب

 ب اهينلالا ار واحلا مش اكارشلاو (ارلا جاب ليم و فرهلا ام مولا حريك ارز اريسكت
 ديعأرملا م 00 2 د اهلا اين نم أريد اد مب اهم ذ اهسار انلاب



 يلع دا ني دهسفي «1نايطس طخ نا كب دوعاو ني دب الحاد اطيل هلزتسا امرذ
 ان يأ نأ كي دوغ اذ مهلخ الاو ىل يملا عرضح د ما كوالا يبل ارن ىلا هناع وفه ثوملا دنع
 00 د دل توبا نا اذ وغلا د رارعللا مرح ثييحر وكلا لام نع دا نيشلا نعارب دد ١ مسد ىف

 ١ 1 نغ ان ؟ يسلا ا واو ييسي ءرللاو لوتمم يدل انيقد :ىيفن ىنع د ٌءلمون لادب
 6 هج وب طوعا لا ميلا 1 هرعو د واد وبا اضاا ,تعداو دذ ةرغ ىلإ بدك ىسنا 3 رسل

 7 رع ةاللالا دّمح ملا ةروكأا نم ىس 4 فعالا يا يهمل هريسا واج دزع داع زاجل

 ١ ردا د حو وامخ ى' ناهز ىلا يصي الد مط رلاذا ككاسا يا قكر دي ل علا فو فرعي أ , را هيج ني دصلاوكب يل نب نحرلا دبع اع ةلسملا يف لص هما علقت خدم ام يفع ىلا
 ١ نادزلا طك ذرعا داقني ]يا ىلعلا لح عسر ان ناهز وكر دح اق نا هدلا لاساو غن انامذ
 1 سلا واهلا ىإ م هزملاب , ! نم هيد بسب الو انا هاد يل دن أوج مات عسي و ايلعلا يلا

 ببولا نا ةدمعلا ملك ولا يا يحاع هلأ ب ولد نامزلا ؟ك ذرعا بولد نيد ىو لذ ر ومالا يف

 حا نزلا يو ليد اذ يعطمس نوع دسم بردلا ”لسملا يتلا وى املا وأيرلا م ةولع
 ! ” ىبدص دانس اي ةريررط ىلإ 'نع 54و دعاسلا رويس ب زلوم نعم ىل اه نوعي

 ؟ يس سياولا لك امارلرك قيقا نال هب درت ىدجت جن بأي نيرذلاايافلح حرا رمل
 هو الخ يؤ س انش أني لحب و قسم و قب داحا نو دري يذلا هر يضحي |لبمد . ا

 ىق ولعل ١ ف نب درح' د ضل ر كتم ىنيتنع ىلع نع ىسط ايلا ئسادالا يح يلا" 2 ١ ىلع

 يلعن يعاد نيل لنادى نايم انما لذ لذوي هل بالزب
 ىلا !ىطاوو ىلا نيادوس نع م للا لل ليغ نكي يب زكا رمادا يلقن 'لهرثلا
 4 هلا يلعر صل "لَم اهيس ىاكاولا لاملا دلك الا يسكب ملشل او وسلا نغ ةكب ذوعا

 ليزا نب يلغي ذ وعاو هدا هدعلا هل دايما فس كذب ناطبتلا الس و
 |( 000 يففل > 915 وبا هيلغ كمر وع ىلإ نع ك هن د ”للقلاو ظن زم خاعس لا بد هيقاد

 5 ميبكتل يسن ,نأد دربإصم ” ذم هللا سى عووتلا ف 1 ذورعا نإ ا يهل هنرحآصم عاص
 أ يداكرلاوا نب للا و عازنلا ف اقشنملا نم اب ذوه١ننا رفا هه ددحاولسا يف اسم هل رح ٍ :اناوذالجي يدوخ فحص وطرب رك يفإ نع هاذ ده ةدحوملارسكن ؛ناطبلا كسايئاو ١ مالا هلع ذونلاو | يمس ,ىلعلا ف همحاص زوي نام الخ قاد يف نم مراملا نا

 اد

 ا 3١



 مُكرالا بن ذم رفد هل قازخ الا تاس نال ق اطذالا لوس ديلا فان ف اننلا وهوا دعلاوا

 ماذجلاو ن رخال يصرملا نم هب ذوعأ يلا يللا وول فيد هيت د ةريرع ينإنخان درا يف
 ميا درلا ىلا كسلا ماكس الايئا ماوس هلا ىس ئم د هيرمان عيلاخن دار امسح الار هللا أهيس ذأ ونس ١
 امرك ماسالا قامش وح دود هن لملاك ىلع عن داعرعو بنش اذ داقشسالا» رسما

 ”ركرهلا ندى ىرحج اه نيعنص نب دماباعجا ىلا حل ىسا غن د مخ برهلا يف يّ ىضفب ١
 داعو مداسحاب محاير يذلا يا م نافذ يللا لع .كركأد نع, ىشنا اي ّن ين مي درحالاو هي وبي دلا

 ىةأدملا يف انا ةكرع ال منا سا نعرلا 8 درس سايلا طيف نقددو هنانّسناو لضفي ماللع ٠

 الا ص يلارث درج عري لد د قشسلاب بويصتم رديصم عن سا كلداالا ىف اًسدل ىعرلا نم

 رح! ندرد ينج نعرملا اك د يك اهنا امج د ناد ديان ح اكرتي ل نخ اوبر داذي
 اها ىلا نال م رانك نهرملا ناعم اهشملاباع دا اشي الواضح ئمكخل دان يكد يعن قس

 يللا ةرككم أن ىلخأ نع مّن مخ ريلع ربصل ابو ضرملا لوان هرامكلا وبا يلا فاني الو ةداسع
 يدب ةنسح ةرحالا يفو يوما حاملا و ىادكا و .ىبعلا ىدي ةنسح انندلا ق اندااندر

 سس عوامل عا'وس ه اديجوسا يذلار انما باذع ٌةرئغملا و لعل ابانُك و ةىخرلا و باولا

 مث داود نزخلاو م وسرما ىِإ نوكي ميفاونزخلاو مرقفلا نم كد وعالا مهنا كاف نبا
 عمد يبدد ياو بسلا انف ئعر ويكمل ريثلا و عملا ب ؛ عم ئلظمللا ندلمخال فطفلا ىسيلذ
 يف لا وانك ين اوانيكسسم ينبح هلا ل بدات نانلاب نيس ذ حرم" ىاتلست ٌةدْس لاجرلا ل وا سس الا: سبحاصج نري ذل لت يتصف نيد
 ا'ر واعر نا دارا اريد درعتلا نه مروع ميلا ةنكسملا نال بلّتلا نكسه دارا ءاسملا هرم راي

 سها صلا نب « داع نع ىس ديملا يمنا و ض ير رجلا ديمدسن ىب) نع هديخ نب ديع ىف اذكلا
 كيلا نع 1كب د وعا يل ١ اطمح شيدص هناي در و عوصوم هنا قي ولالا يق داو

 04 نازع نب كلب ذوعاد مرثفأ جارجناو سعنجاو نسكت و نيرادل ارها م ءلوذ بكب
 .ل اوس ناىلا و ىندرلا ورصلا ديد عم لس الا أيحنا نسف نم كب ةوعاو لا يضالا نم .لداد و

 وى

 وعاد بويع يبا كولا ناذع نم ب3 وعا يلا ىلا لح سمعا نعن ن يح حردلا عير كك وركتم .٠
 قت.و" . ٠

 ١ . ١
 ء(

اكن خوعاو تاغ و امينا مسح نس اكب ذوعاو داملا تازح نم كب
 اهياخ ناجرلا جيب سنسد نم 

 مارغ هبربع وادعو أ ددسوع اكذلمع نَا يلا يعوللا وه يبعد ىلا نحن جيلا طا



 نالكلا يا ءطعجاو هلارب ردد ءّييدلو ا من دلع وا ةيييس وا هيد >أآ نس رب ياك ءريولك نش ديكاب ا 0 - 200 0 #١١

 هنارن درو وابو ال نم ةداهط ةاكذ دانطش داماركاو دحر ةءزص نحل يلوا اوشن مىوملا

 رولا يم ربك ىاج يخل ةداباذ يشماو يول يام هيدا لو +ىضلا موكله
 مل ريظمل يحرم دأبرلا اد نإلا هر اشو راسنا و ودلاو بارع يلي د'ننم د راشفلا د
 هينعل الجر اأو هياور قاجام ليزدب نضع لاح ىف هنعمل ئه دارملا ناب سش ادار ولحد دحر

 خا اهياحرشملا بطي | ضغاو رزسلا نصري اك يع دارط انااءا لسلة ياور نود ىضعو
 الخد ولد قرع |يييلم اكد ْنغ هنعل هادا ار واط هل الخ نا الهاداعلا ىسن ٌدوعدج هملغ ف وعد

ف اهلا ةلصلاووبا ينامسم ياه اظنه نك ةبد تنس ظافلاب ةري رع يفإ نع ٌقاذص ف
 | العا ا

 عياش عدم ينس 'ركذ دوا ةىلك ثالخكي ٌدد دلج هسنعلا رَنَش ندرذا«رمااهااذ_ عاكونع
خلاو عسكلا نم كب جوخ يلا يجوللا يك وم لك يف

 ”هاشدرولا ل زعو م رفذأ و اييعلا واىيجلاو ن

 اهيطاشت در وبلا باك راو يوهف ١ ةعب اند اص رخاشا وش ىسشنن طعا طا ىيهللا لاجدلا ٠

 ًاهجياد سنا ندالا اهل كرم ل دي "بكر ايؤعج نم ياا هاذ نمد يلدا عد ذ لذ لكم
 نم 5 مهي ل يلع نم ةكب ذل وعا يلا يول اه ديس وجان وم د نجرادلا ف ون اباص ود يذلا
 يف > نه ه ذأ ويسالا ل ىصخت و اف ناين موعد نهذ عم ال سنن نهد عششكي ال ند

 يدنا نا يف ار هر عمت ل ىلخ نمو مدني ال لغنم د اسال د نرش ىف :بولملا لاهعا
 يصْحِفرمعأ ىوللا لو يق رانوب دير نع ن مدبه نب دمع يح غوش و ولام مجانا
 يدهن لعا يدار و يس إي يف دلل فذ واجي يرسا يف ين ارساو ,لعا يلاد يا يبيح د

 ايه يدج د ين رح و ندب اقنمارع ي دمرعد يف أطنح ين رمغا يهيلا لا ملام د هلع ام
 . اوه لاح هلرفعأذ هب فصتسانا ياد وجومو انكم يا دنع ,ذ لكد ناداضتم ٠

 أمو يَِمْحا نر رندا امو نع ٌترحا ام د هولا اذه يسد نم دام قرا يهمل اهل
 "لد ١ لاسفدب 5 يب امو ىمن هل د رخام يا در هظ ١ ثملعا

 ظادالا يعجن ايا روملا

 تمائارب لو اولد ي ىلع +لما دل ذللا و زحملا وا نعح الاد موارلا "لبا و؛ فيول اب كيلا
 ٠ .اهاذ وو اصاب كاو ىمنف طلخا يقلل يرعشم لا يسوم يبا نع نانا لأعنلا
 0 7< ناذا كراميل طكامال تيس دو يا ايام هذو اهيايحال ةلكللا هبا !اساييخ دام اهب كك

سال دياذ اميوم ذاع روغ اد اهثيدا ناد ءكيصرلب ناجح طر ملا نع أهي امزطنحاد أهيسجا
 ر

 ٍ توبذلا و

 يام



 ١ ناطْيما ديكو انانتهالا انه نيدلا نفل ةئالسملا ءيداعلا دن بلطا راسا يف يول سنا ذاب يبذل

 4 لدول نصا ريو نام ريش رسام ياش نب لي ' ىلإ نع م ماعس لاو مدل الا ساه دلاو

 ه رعد زخوملا يف امد ورثملا م يسلا اي رد هنا5 12د اهيبيم د ؟زكذربع ىو ايس ولا و مئاو

 أين لاراطلا رشد اذ جذانلا هر اصلا يم ندر دل ناك ريد ١ نم مره اههال الك ذك ناك ناو
 ١ . هاجد دملاب» ضمد انف وخد مك رك ذ ارزنل ىلا مخ انللاو هريس او هينا م انامل

 تب نشنملا ىسملا خح ةرؤحلا هي دي زلا و رت ندر ِؤقملاب كبل نع ص معلا ةرسع اد وسلل
 أئامس كمت لصحلا اع دارا و ىمانلا يلع مث رمل ورثم الاو رطبلا زعل دجيال يح بالا ن

 م نكماط نيد قد هب وم ئر نم لارا لت أك نلسلا وبا ىضج لاك ينم وخدم يا
 ايقبادا كرد هاه اره يف ل ابيال نكت ىينعس تير يسجو قيطت شد بذي ريدم

 أولا نب ازوصم ىسبا اع يمان وبا ظذاخلا هدنس نيارم | انسح هدبع يلع نودي
 ىلع ضيدولا نس يبلملا أب ذداو را ىا صا باس ١ يسلا غو لاسرا ءح و بنرع لام م

أمئاذ دارا و ةداع وجل نك ند هريع ْ
نيع سلا نم ايويصنإام يكن انزال ريع! 

 . اًزاوا

 ادك اب دن مكأثوم اهييداونضك و بججلادوإلا مدعد عيل و عضا ملا يلع انيدالدل ىبطاو :

 ميبع كلا موج نسخن يذهْرلا لاو ةربس ن ك٠ نن يح ىضيماربع يف نايكتلا 5 ظ

 ةاكدي دح نما احدجج اه'ناك ون دأٌادص ملحم ايم خذ رمل بلاطلا ادا سلا ه درعا و
 عابر ريدي د دعم مخ لا ها تي او 0 ىلا نسمح اله ناهالاح يك ع ايس نسل

 امك اه زمدج ناد دلل اي داجا ١ءاّسرا وسلا ف دعس ب ابوس 7 هن حلوم

 ويجبعاو يد رصنا ند شيشرلا و هزم جلا د ةدرييم نئسحا يبلطا ىاّةرجاب

 به ذد اعيثرلاب و هءشح و ةبزع ا وة جرع هزائم لنا نان مد عدملا ايجاميِحر

 الا هجئارد يد مذ ضييهر هل ىسيملاسم يلف ئينرطلا يعايد اذوللو ىسمالا لصيخو
 نوم ادا لا عذب جردخ نب جازم صدأ دال نفل ابا
 ناسخ دلعع ىململا طن وتسس اذ هويدا ١٠ريال يئارطلا ن وع نصل يدع
 فضح ىلإ نع بط ءْنسكع 3 باطلا دنع ,سداد مجولا ئسح رد ءجاحلا كط لاح هوج ولا

 رمل ىلاج ةكربلل بل اج هام حولا يا جاتلاب نزولا! وست اىط قيوض دانساب
 اًاوييبعلا حا دحا وس ل كك فيحص >ارساب سابع 'سا سرد مربملا ملصالا

 هغ



 ١ يا ىسيتسمادب يينع ىلا صحلا دون ”ىزحلا مف وير نه أ. يش اه دلا دب |جيتسا يرد يا جرس ىلا

 مايعلا درت ئيإد انها يفد وملا ب وص و ال ود نيسمخ نحب ىلع ايزي لت اذلف د نعرملا ميج ط يس
 ملا الا يا ددتلا هللا شل لو قنوط دانساب نشا نع نزعل زغيب يلع
 , . نسل ييلابع نيا به ندا نوحو هليل ىبا نيرثسعو عادا يل اقتل زيد .ظطحلا هب تيوس ر والأب
 همي و نيررتسسو عمس هليل رزتولا مليش !....ّيملا 2 سارع نبا نع ّن هليصما ب امك يق شد نب دنغ

 ديس يا وح مرح نة ناهس عشا انام ان رحا ردنا ”هليش يلا هه يح دانساب هي وادم نع نط دو سنار اييحاومد و زيكالا ذخا
 ونسان د تيما رجا وئصو اسم ٌءلسلا ليان رولا باج يف اويشساو دخلا ل قيد وع و
 , ناو يي رلاوه يبا اندروجلا ناف هىوب نم *يعسم و هداج اوبس و لس ويف ادرئك ا

 , اهلملا نع ىبرملاو اضن دحلا اذ مسالا أى المش نمر محا وعد ينا انربحل ئشلاو در انك و
 لس هلل ارغ يبا مدل نيا هووعْلص مغ اب ان ارش ميه هدد دبع نيب برج نع يح هيل رسل

 لاين دخول عض د و هيلع للص د اردو امئاب لسعر مدوم درع هيد عند وير ريغلا يبامجيف هان ةرطو هن و اشو اىلاب سنعو دوه دزرع مليح عبط ويل رثيلا امج.

 م دارلو لسن هع ىضمبل يوعخت لاذ يا يس قعر الا نسوا يهيم هصخزم يبا ةكئالملا
 و

 ال

١ 

 ١ ظورحلا يللا هداد رأيي اركذ يو وهو اك ف جون رد نم ع اف هدد نس
 ةرراعلا يصبالا ىئدارملا وحلا له يعل نبا ين! نع ركاسمع الإ د أييئبجاب وا يوجتم يف ذا
 يللا ناصع اوم زجر بردا يفق ىا يف دون يثباذ شباب اهني نم يا ايلمع أب نارعلا يف
 ' مث ىميطملا قدا اطياب صرت بحاص 0و ميصع ليجعل طباع ثنا نع ا'رازمحاركذ
 دانول> وا اميب اكنكس لجن هرزيب مم يل نه يئازرلا عنج ملا > نابع نا نع تف

 راثيا وفرار هلاوتح نه ٠ 'رسلا هدو زلم دارو يف رح لاف ارخ يلع ,لقشس١احرل هلاك ضرع
 نيد و اكيد نوت نا عطس نا لاذ ىناغت به'رطر اني هند ل اذ ةلزملاو رجالا
 ناو مديص|وم ث يكس ندا طن اخ نم يو ىلا رولا دل ام يذد أذ ديدح نم ار وسن س اننا
 يلا ذى ّيحا هب د مول مول رندا يف هذلح اثملو ةنحادلااكرب ناال' اش ذ

 اي

 . يازلارلك مزلا ف انزل !نعضلا ىنيدنص غن! نع بط طل اننازم يضف ال زها انا
 نير الخ ان اانا اريح و زعل سس يلا انيولطحت الاب كيب تاككيلش مزللانه
 كس ع امتع هلو ف١ مولع اند «طملجد نيباب دد |ييملخ اذ دب ند (مّيملخ ناذ
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 كار وهند سليل او ؛كيجاصم قدي 'كيحاص نيم نع هلو يي ذالا قت هد اعابإ ان وص
 :ارضدلا دم ار ذ فد ناخ ىس ندا نم ؛كزلخرم اوى ىذ وه اليل نا ىذ ود 'كرهظ ارو يا
 وهوا د ىااعدلا ازيجاوم را 5 ئيدص دانس ايري رقد ىلإ نع هب د01 فلاح هد ودب وا مما

 مسا هنا طع الا اكأضر ياربكاالا ؟كلاونعر و ضعالا اكوس اب طكأسنا ين ملا وهو لع
 نب اخ نع ص مدإد نيإو يووبملاب اجا يق ١> ذا و يقع! ابواكبم 1 يلا يبا |رسا نه
 راذكلا ةبراحل دارت وعزل © ىسح وه و مرارغ ىنأ دا ىلدي ىنإ مس اع أح نب ىلطنا دبع
 ع ممل عشب اهبأ قسم و نادبالا ديت ث دوي هم دزل ناذ يا١ يشن رابجلا ةرلك لع ال

 ليف أ ياو يفد :ىتي اظب ١ وقنا > فييه >انس ب ٌهربررشت ىنا نع دع ةينشلاو يلا

 _ هربلا ..طكو وبكر لي ,كياع ديف ارك ذ موه اوهزلا يا ماوكلاو لالا ذايب
 د اب 'ىر راع نبا ةئايبر نع كح نشا انعس ضع الا للا يسارا يلا وقعد بهذ
 ف هأاديإ ؛(رعاب ذه ىبلا عر مكالاو بيرعنسح يذدرعلا لاق نع هلامد اق هذاا
 ناش مدد ايامحا "يللا و ور ود ىقدك هريغوا ”ىلحب ىلا رفكتارعشس لسا! كو انيلا

 اموجو نيتخاميب أن سلع د زكخ لك ب سجد ردظ|و ةيجلاادعام هرج و سسالارحشل 0
 ,لددو زجر ود دتاطخلاورع ١س ممل ازيلي هب نيردملا ر |ىتسم منال اكفنا فا نا 1

 نب ناقعرؤصت بع نع د رح اممح يف لشم در لرهشلا ملا را فان ن ننحلا يف ةارملا

 , ىدضو اوشا ,يدد سيلك ايل: (قيصلاذ هدجنع هين! نع نديلا يف خلا برلكاوب ريك
 *دايزرلا يااماهفا فرعنا نامللاا زوو يهاربا بكسل وكر درسملا ىف يذلا اميمس اهلا له

 .3 اذ رباج نع بم كهيوبإ اناس يكي لو مرجع ةيب رعلا نص ١لهئام ددن هلا
 اجواريفن طع يكل ودجايارما ,كوارسكب شف نعرتاع اذ اسم طرس يلع مك اىجلا

 هلع اطذو ة درس اخ نورس وملا أهيل كي دوو ل ينزل نبلاب قرأنا هركا نو( ءىد ةررحال
 ئئامالا رهن اطر ىلا ال ؛كملا نو ئؤض و ةراطتلا هيكو اف رح ١ منلا درع أن ىلطملا نع

 مديد اهلا بحاصاي يرالا ميلا يلا رسب او ؟روهولارب دس هو ريم ١ عطب كرت
 يف ارطلا دانساو ٌةرب رع ينانع نهح نط ةكرع الما ل الا ةكملع تنشد يا

 نا يي داّمح ئعماا نطعج انا ةرولا يسكب نا يملا ليون ادا 22 ئسح

 انارمخ لب اه كي نا يدينا نرقلا"ياور ىف مردملا مج كيد هميح اهردا ٌتلعج
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 | ك ٌثدح حدو ال يلد ثحدم هل نائل عيرس نب دوس هلل لادا ذو دن نا بج مدلل

 | روصتلا نمآنب رك نا اما يعقنا لاجر ماجر را ديد اسا دحاو عيري ؛نسا د يس لا نع
 | اهيالؤرحالا ىف ناذع لوط د ب اوع وس يا بحاص يلف لابد ملف محترم فعلا وة ديشملا
 رك ة نع واللا نم لوم مد اهينو هولا يش واش ردا يب كفن اجر كذك قش انا هيد
 رك وم لاو ضن ون دو لايع روع ريس و هربو رخ ةيأو و يل منم دب الاهالارح امنا و للا

  هيحاصلعلاب دانس ك نااعا كه اذ ضم وه هلاجر و ىنم ١ نع ذ ث نيخاب لاىعهلا و اهم دصاّم

 "والبس ن اح اطابر وا ةسردم ىف اك دا ادا واوا دججس# يف ناكأمالا ويلا موب
 مرعي يب دال لج ردا ايوإ كا اها هيام نس طنا نع ع يحد وهدد ءارعام ورق ديالاد وا فك د

 الو صعش ال يبا ياه انا مؤلا عراىلكت قوغا املا يف ٌتِلُخ د يبا تيسه١ ئح تلك ول برمغ

 وكم لاجذناب 'ك رفح مل تلح طا يا نحمس ند ازد لب ةرك ةياود يفد انج بيع
 | ضيا رزاادااظ ةررع ف! نعد م ,نفضو ةدوتو ذوكملا ل5 بس أشرفت امال 6 نينو
 0 . لح اه رشم نم تاهاشنا منلا تن الن ذوع٠:ليدلا كلم ىف لائول هتليل خي ىلذ برثع هيَ دل

 007 نم يو هلوصح روب دللانم عت ةيدف الا ديو د هلا نال يصيح روع غرد ةرطي ل

 !ٍ ماك“ يسب موت يع يلا نيدرعلا نااا ل ةررشد نإ نع لصد ملل موو ناو معو د
 1 ْ دقه وارد اهتم اوف > مج ران ىف منسابارلا مهذ دن ياراخلاو مث دب يح دوما اظم د

 7 ول وبا يع ني دي زن نع نط اضرطخحل نكاد |ويعدح اسد و ةسايرلا نم ريما ب
 | ١ ايتو نزلا مؤهلا ابول فلب يراطنا ب اهتسم١ اما ل نال ىو ثراخلا اهنا دو دوه هد
 نع دولا ودرعلاب يلع وعدا اىولرحو يف ,ىهملا يو نه تنل لا جيو قاراخ
 ' ١ اههاهةجاديل ناكاذا يأ ةريل ابوك يعادي نعلملاب ددرهو زك اعف نبك ملا
 0 اىردز طل جول نالاحربس امزع ايرخد يافيرم دا لس هز رجه ديصلا الإ عضوك
 ٍ مدلا ديع ني ربأج نع د دزسا يب >الاو ده زج باد كطمجو ب ؟ارح هد ويس
 ١ عم اواهيشاني كلا رصيد و ايرسك ىذه قس أرض ئياور يف ذيع نون نارعاي ىعرم اها

 | رسما روح ىلع هار زو درهل ءللاو ةرخالا نون وملاو ايم الاميل انو ادي ذل دأنكرهزب
 ا اىدرعش د لاند فبل ند اهولحو مدان ةداسو هسار سحنو رينجاف

 ١ طع ةانفعب لطعاناوايدلا يلد هك ةداذكع فاالوسراط اد نيه

 يي



 الا هذحكاش يا نكادحا يرناما ط نق نع هن طرا زم وف ةزحالار وما ىلع نيب
 ”ىبِطم س6 ناب ئعار اهنع وه هاه ديس م دم ىللاٌةمالا ايزشم د اهو ذ نم هطاح كن الا خا

 دليلايف ىا خس يف ابجلل م مي اقناراهينل اب مالا رجا خذ اهيلمح هدم امل ناب اننا ايد ل
 أه وكلب و: ىجو ىسا ئم سعر ةلاو [ىسلا لا لي مل نحال ولا ملا يا قطن أهي اصا اذاو
 ْ ديا دذس لئلا شن رصو اهيل ” يشم الرع اعاولل انج يعاد د نوم مدنا دمعاهل ىنخ ١

 نيس دن ولا يف بنود وكس يم ةعردج اهبل م غر مل تحضو اذا انما
 رالسإ ناعادعأبي ير ايلين لال كك :نسح صم عنو ةعرج عن اهل نامل
 هلا ريوصن 7 يا شجر ئييبس رهام اهيل ناك حابصل ماد اهو دب ىلذ ةليذ دول ومايا

 : , ادب د طا لص ! يظر د معربا ٠ دلو هْسض احدد هلرس ياام هلسرشكتلا ئيعبسل اب دارملا و

 ينولا ودعا ة راث تا ىرطملا د اجلاصنات ارامتملا نع هدرشممملا د وعول ازخلا١ لمه ىعانع نيؤغن ١ قا

 دعو :ىويإخ هل أضن ن روك ولو ئمهملا هدانحا نيطفي هل يإ جوزلا يرحل روك ال
 ركع ناو وسط دنسسن يف نيس نئب :ىسحل ١اسمل ايس هاو ريح كب لاجرل ارسم تلا نامل لاذ
 ال فعن انساب سور لع هندااوص ىلا ب يهرب! "نيطاخ ةارملا ةولسس نع ليرات يف
 رايود رس قرود يذلا معسل جرلا زود درع ناك يبن وب مايؤسسا أما © فضول نس

 اجرلا أ زه دجيب ناكأه ١ كيدز وح نم ةدرلب دمنبلي و ليوا سار روس ىاءسحأز هل نكسام

 يأ ىبراكنا ءارهتس الاو نون اصوخ نم من اس هب ايسقد اه هر العا ويه لا بان هسيدلا

 سلايل ب بلا نت ويلا يف نمد ةئالظنلاو نوباصناو :يحدلا يصح ن كنا عب نظنني ل فيك
 4 دج ديداس ايرباإج نع جرح > يح وابد ردإ# ريل ثوشللا عددو 'ىسسخلا يسلب رمالا و ا

 مامالا ير اين عروكرلاو درسا ئه ءسساز عفر ا نو دما اميإ يكرحا ئاذج ىذتي اما ف

 .نامج نإ هياور يف راج م ارأي دقف مقرن اب هين ايلا سار يلعن هدلا لوحي لدنك ناديساد
 ,0بلعأد لعانب "يبحر ارح ٌةروبص ةلروص هنلا نعت هريعد يوارلائم "كتل وا بلك
 1 3و ذ + يسد راناوا رارغ' مهن وص وما دازملا ئع از اهنا يالا هزيج نسا عوق د نم

 مي رش ىلإ نع ع , قف اشن الاد بؤ مارحار ؤانا ميشو وه ولا دولا نه مز
 طالب ةدولا يف هرك ذو مل عاجل ثازعد أيوه لوتع اطلب ومنملا وديع نضاركذو

 باتكلا ينام نبريييعلا بن موحلا د يدا 'يف يذلاو ميد لا يف عمتي و لولا يف لوجت

 1007 ست اولا هو تق

 .-- ا مخ الإ

 كدي يل
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 * صن مرملا عجرب ال لاهم اداإمف ٌنالصللا دوج دا اكد هسار واذا مكدحا ىّشْي ما الد
 دنا وأدا ب دج نب جرس نب رراج نع هم رحمك 3 دود رع هيلادودين ل م مسار مهد لص ىقب ناب
 *يزهاجلاف دي انا( دك و ىلاع ملاع اك دنع و رم الا ىشن يف ضر الاف نيد اوتايسلا يف نيدال يلا
 لاق مهأر ىلإ نع ىلع ها لع الادلملا يف اراب ديرب نا يلارمر و أه ولعل سلا م دو د نغمالأب

 كد يرجو عربا كال دايم د فلسا نا يه وو يلا رسوم باعوا لسا
 . ملط ناككم مدني ىهلس الانا ةزولا طر انوي ايبلاج يذلا ىهاعلا اب اورءاب نلعام اه

 .6 دن مولس الا دل لازما زهرا نم نر ناو هلا ين لق يا اعلا زكا
 يف دل ا يبو ' هلم نان مدي لل ناو نيالا ل هلام "هم قمل اب طنا نام ناكاد جي

 - يااهل كانا طوعا دما نيورت ع م عجرم نحا و أع ارنب هئارجج يقاج نكت هل اذ

 ١] مااعكذ نءاد زك(ن عازب دسم نيغلو فو ذحل ادّرسرح ىفر و نايب نطع هرج ثوملا | 17 0 سال نااع مدسلاو 2اودويتانوسم دم عطنا
 00 هلخ يذلا و لنلاد اسلب وا لاحلالاسلب هيد لكن الاموي رجلا لع تاي ل مناد سوملا تاذنمل

 ١ تيبانا كم مل نه ايس ءنم ملي الو و اىجلا يف هفلخ يلعر داك ناسسلا اسم يف مالكد
 | ِ تساناو بارما تيباناو ديحو ينلح نحل 5 دخولا سيب اناو بيبرع ئكس ىودلاو ةيرشلا

 ١ 5 ودب الو لمنال زنا ريلع ىقه نغ س١ ند هلاد ودللا و بارا لك١ مف نه دودملا

 1 ه وبا[ ع ١ ١ ىا نم وللا ديحلا يح دا ةاذ 20 دباس نم تيس دارملاو هرش ىف

 لالا نم وان دجو أبحر اناكد ثدح و ياهزحاوامحرم ررلا هذ لاق لباّتم يف رص كناد
 ور |ويططم 'كن كك ىلا ضر نارهأخ ىلع يسع نب بين هذ ننك نا قينوككلاب اها رمان يقام الط
 ,!ذكاذ ل لال واولاو كتي وو يف ؛ ترع يلا يفا رصد موبلا كمل تل يسنآ ياالكبند ذاذ
 . ايثدلا نرحل اري (ركو نا نيسلا همي دا دج نسل ف او كيويدص يرتد يل اياود لاند
 داربلا نالاءار ذ نيوبس باور ناني لو هدا ديياهر ريد ي' "صن رد هل عيشي زير

 . ٠ رعاب نب نفسي واف ان ذب كيلللا هيَ ةنخلا فب اب ملونه د دير وهلا ال رّيكتلا امي
 دحولاو هدرعلا برك نع ل وري يش ايد أشر وحو ايون يلا رض وأمجح ور نم مب ايل يلا
 ال د ابحرمال رولا ءل ىلا ناكركى واب زياكلاو قمن انلا نم وملا رخ اعنا ذمتملا شداد
 . ةراسش يفا ترعو مويإلا ةركيل و نيح يا ذاخ ىف لعد الارؤؤط لع ىنسم نن:ضخدال ؟ركنا ادا الغا
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 هعالضا قلك فلع و 5 دنس هيلع هنن وح هيلع يشنيأ ميلي رهام نسما يف طب بص

 يلغ نا صرالا يف اين اهينم ادحاو ناومل ان اسي يانسيم نوعبس هل ىتيت د ”ططاصلا 6 دس ان

 نت يشم نسمة دم وايد تيتا نايا بم تنام يذل نيباهررع
 هد ناسا ماوي ىلا الصب ىح ي'باسسخلا لأ هن ىضفد ىخ هلحرجبر لشن دج و لم دو

 رع

 نايكرلا نم نم ولا هب يع ال قيتمح ندا نعايد ئم رض ود ىلا ذا عطف للا يا نو
 ام! ديد و ل0 نكراذلا مج نه ةرغح دا ةعسلاو ٌحارلا ونسوا يضاهي و ؛نانيفاراه او

 ايا زداكنل نوُيرلا باد انا ورد ل زحا ئيدح زو نك هرِجف طقضيال طاكلا نسوملا

 عمج ردو هع اطنا لع لدياد راثالاوراح لا نم رْثمماي د طقس رع مرد رملاب اع ناو

اها عط نسحو ىد دخلا دبكس يبا نع ناو هلا ىهزمخال الث ذ ف :لتخاب
 دب دس اب

 الا ركن يس دحا يلا ليام دا تك اطو ىلع دعم نكد ايكتم خلان انا ه دعب ماذكد
 مئيذلا رامنا لعااما هن ىأ وسلا 7 مكب يخت ف! نع تارت هناينزش كالا لاح

 اهم عزرا ماسلا نيس ام سان اذا لل عو اكودتس نكد موس ةايحن وركراند مترين وم ادربد ن ود ومي ال يو اذ امي دولخلاد دولا ى١
 يع د اساس اون ذوي انا دود ييا"هنامانلا مي امينا" انشبب ءياور ف رانا يابن انشد

 أراه ننلا لت نه هنلا مره !ذ' يح م الاب ماسجالا' باه ذ نع هيز ايمو ”بقيوح اري اما

ع فلما, هللا نذل نا لع ائلل ول لو وفلل انبل ابن ذا د وسن ا يح ّثرحا ي لا بطحلا4 ياخ
 ي

 مج رب اضري اربع مكب اد اب رنجلا ىلا ةلسيلملا يربّيف اخ يا صرخ وجرحاو ارلزجل موش

 مزح لها يركع نب > زيْسم كن |ىايخب داع انج دسم ال اكن ولك يا نزحت دحوم زج رتمتم

 داعب لعاوطرهاوثيذ ىكع لو ميل واود مرحا لع ديد بكن جابر وذ ايهم نولخ دي مرا
 مملعأ بص يضينا ةنشل العا اي هللا لاو وا مكي هللا لاق يا ايد ع امرا حاحإع يا ٌدزجلا

 أهوت د ييحزيرلا بح لصولا اخلارسكب نإ تاب ن وتنمي ثويعف هزم ذومفرتن ةايحلا ام

 محصل رت ةععرس يف ليصل للمخ ام وصد و ايس يح ف ن وك اهم بلا ف تيب ام
 1 دوررهت و مارت دس م مىناح نفضو ميانب عرس نع 'ديانك ١ ذ وعدن ولت ارص

 اييمعي يل! اربوام لع ةعاسنا طشا ولام كه ير نجلا ديعسب لإ نعد م مخ مهل ناني

 ' نعل ارا دارا اليد برحملا ىلا اك وبس م موتمتب ساما زيف كريما ني حر دانف اهدا



 لل وارانلا ينج كسا و ؛و ماب عيد بروما ىلا رسل نم تراسر الا نَسمك تكفا و رمد
 مد دياز يا توح ديك د ءايزد هيد نللا لها ايلي ماوط قااه لنو'اما دارعالا ىف هيلوحو ٌتايدلفلا

 2 ظ فس اذان يرحا ماو رامءابا دلولا هيشاماو دبكلاب ”ةئللاة دزفمل ا ةىطنلا © د

 وعدل لع يرعب رز ولا الجرلا يللا يبا هيلا زن محرلا ىف راس لا ولوارمل اف ن١ رك اهلج رلا

 ىلا , الس ىلا نا أرك ذ و ةارملا ىيلاهبإلا دلولا ع نس انج رلاام ةارلاه قيس ذا ميلا ءب ارح يلا

 : لاأسشد يب لا نيلي ل ثم م نع 63 سنؤإلا لمح ضدي دما م قدام إس ميللع هنا ليه: ١

 اينناول ف ناسمالا دب اجرلا د :لصاما أله ةركأ:ئب ىسشا نع ن ةرمحلساذ ؟كلذب ءباجاد اميه -
 لود ونش ضراهلارا ولا بد ريس تيب بلطنل ذر د قار نخدم اذا اي ىباةتش ىف
 سير لانا بارا ل دن ركل ذل يد يحال اي كو
 رك ذي الد مداّلا يف كانا أ لهاوم 'ةرهرث يف اها ف ئسحو د يازمان يع ئنع» حرب
 ةدحاو يو لاعالا نزول بشن اؤا يبا نازيبلا دنع ايعور ه دش و انف وح يلظدل اذحادحا
 فتيل ناس الا رجب يد “لق نم ثايسلا*ءنك د رؤن نم نانسخلا "نك د نيتك و ناسل اذ

 ب يكل ا دزلع 3 نمج انل ٠زنم نركيف ين م١ نيل اففلا ئه نوكيد هلازيد يس اذك د مك هانت
 ٠ تكسلا اههلاو ه وٌرداذ يب مكاو لخ يادي نكاو رش ١م ا ناين نيح لاعالا ئييعرْيْس يا

 7 2 * دي يولث بياسلا بالا ةرهكن ار هنم مال طن ما هني فناتك عني نيا لجي يح
 ْ أنني لع يالا نيب ينج جرش نيب عضد اذا ظارتنا دنعو هب مل لطدين يي هرهإط ئلخ

 > دوم لع ىيب لوح > ”ىوعل ايناو "ول الل د وملاو عل الا مدبب نش رسما امس و يا

 ام 'عطباودد د بيم ل | يشم وص يا ريك بيد ال هانم اج «اتذاح ينم نارلتخ طن اب د
 نيه اشي نمادي ددلا ىسجتيثكن ادوسلا ا( ولم سي اكوطس ايهاب ةكيسح داويايوك
 رد ثول جيمي بادر ملكا نعول م١ يل لهي حر نايف وايل رورلا نع ةحوهي يف هفلذ
 روسو لاو زي دات تائب عال وعالم ال
 ١ ملاصرا الو ميص كافل الاد ركام هدا مو مح 8 ورك النفر نا ةدركذ َنْلَد أد
 5 يا ثيدحلارح يسم اود ظل يدص ١ نأد هيلغاشلا ودرلا دخ دود يبا دعب ام ا و مين

 0 رادو نيلاتر لن بد انعر هياهدا دريك ايوصانشو هلغ اننا بس تو | ١ هزاهد ساب نك حدا اطبخ فصلا يف نعال دارلا سيو قف هي ث دكت امري
 مار ١
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 دز يدهت ي رويا اضخأ ناو اظع اولاو ماككهلاورانحالا نم ميله لئشاان هايواو تيكبتلاو

 نسور يرطلا ئسحا يا ايادي يهد نما يضخ يخذ وهام ذوك اهلا
 يلام مل اب ىىل عج انئاث دحر ومالارس د ٠ داشم داو 000 نحاوا ةدرييس د

 لع رئمرحا دع دب ل ىلا ءلالض هعدب د ءعدب هن دححل نكد عاما هلو ةنساالو بنك نم فردي
 دول ا٠٠ دجيامد مر انادي ءاجا وني نا اف لمضال كذب ني ود يل هلا غرملا ئه دنخ
 ازا ءىدر زوي وهيل ومفللا لع هنن ”سؤد مغاسل امتار لا ىفةلدض كد نالصلاالا

 يهم ةدملا نم امؤسال بيرهد وا ارهرن راقمل مخ لسا ولاو هب ابسما هسياسم ١ يب نرذ و

 نب قارا ور دانه اسم دااح|ربح مت جده د متاك أ ماي اوقع وب يا يكسهو عاسلا
 ١ ذ اف ىرشن١ نم 'ىنيموملاب يلوا يمنا ان ن اما هكرسضت ئه ئه وه كن خحا يلو اانا

 انيداكرت نم وشر و يا .لغا لج 0 كرش دان نغاولا هلزب للام مزل ماوط يك جاسحا

 ا وج قتال واامدزحل اوإح و١ ناجح ف هىاوي مل هيلع
 مس ياقو نلكي مل و كاد اند نع للص ال نأك يدخل! قينهوملا ىف داناد ىلع هني داذوو ىلا

 الخ رخال ا لجرلا كرب ١ عداو الجرلا طع اليا هلئاود دود اهارب اج نع هذ مع رك ذاهب
 بأ ب ىبب ةكار لدسا نت د يمعا يزل ئه يلا حا هاطعا مدا يذلاواّس هبطغا

 اننامادا لطعا كك ىر الل ميو ر ف ىلا سم اييملا نا عب لذ ين مل هر دش لاوس

 ملت اد ئدومالا يك لع نوضلا يبا يرحل اب خلا ئه ىف لش ىف لعا فايا ياللا
 هللا وح اماما وبا 0 يم لاو بانط الل جوحلاد ئدب ارهاوا ,شسحلا وا غزيل ادم ةكرخ

 م اس ماهم لد هر ىشما ياني
 0 رم ةالاجد يع اهم اهب سك ميلع هدا يه يملا لالا يل نب هر

 1 ل 00 مد يل اجا كيياذيلاب 2 ٠؟ا هيتس ١ماوا لاباؤ دعب اما ف

 1 0 يلع هد بلعتخل مال لولا اوط زرع أيّرتعد اهارس ليم ع
 00 0 دة يم ياللا رح ىدب ب نك يف تسييلاه دريشس

 | مس س اناقاد موغ نال !ريكأرو ول ايي طرطب ةياه طورشبملا ناكناد زطإن رهند
 4 نا وح ينوي نيحا لح هنلا ايد هيلا ىلع >ار نا واط درّسسلا عيبمج ن لد

 لولا اواو داو اطاب ها يسادو اك حالا ومن يا ياا هلملا طوس 5 هرِعال هد عقلا بك



 و شاع نع يد امج الا يلع و اعرلس يشد ونيف هريع و طريشمب نم هرثلا ل ”ىيبعا نش
 لسا هربمللا نب هللا دبع دارا ماعلا لاب او يسد اها ا هر ويمسملا هرب 5 ررقذ

 .لمأع لؤي هليعتست لامع هل انجب وم ىلطخل ىلا د١ اذه و كت اذص و يلاذص نام ان لع

 جي 10 يل نع رب م يل يدمه نحد كاب نهاذه نب لم ارد نسا
 مال انبلاب هذ ي دهني لضراقنف هسا و هينا ب يف رشد لذا هيثم بانا ١
 لدي ديب دخل ىضن ىذلاوه لاذ لولع روكانلا هجوما ىلع ذوؤ املا نا ىلع مف يسال
 ل د ايش ”ئدصلا ي ١ اهم” ايلا وهو لودغلا نم مريد نيزدد مكدحا وشب ال هنيه كد و

 الفي نمو هع ىلع هلرج دن وك لاح ”ةمابتلا موي باجل ريكا ٠٠ ديب ف ارمح فان
 هل ادودف انجل ارلا مج اغرد ابوي ءباجارهب ءلعام انة مايل موي لعام داي

 اهب اهنآح ْهاَس نلت وجبل محم راوح اهف اهي اج هرعت ساكنا ثوص

 دمه ثقل ني دب دل هن وص ”لمولا لامس يد ةحوتشم هيد وق هاش رعت
 . هرازهاركذ و يرعاسا ريح ىانع د » فرح يباب تلسسرا ىرزللا ردها مح مالا
 ظ منأ وا نقيه احلا ند انلا اهيا الا دحب اما مح 5 .دصلا دوب 'مريسع هسا هلعخلا» ده نا

 نومها يا سيجاذ : وع دب تن وملا ءكرم ينال وسر يايا رسي يا اطلس ونيس انا ١

 كراتاناو هرارشخاب هيلا 5216 ولتحا يف ءريعلت اخ هرثأ ىنا'رهر هب احالاب مليع يك

 ذأ حلاو (مرع قس امب دئحالا نال هيريبكملا اواو رس و اىيرظعل هب ايس نبتت كبت
 دل اب نيدح ل هد دذ هدلا ب انكاراف و١ ات أمّيد رح بجاوب مايئساو ايري افي
 ةطازجلاب يداولا يداوم باكلاو ساو بعارلا ناو نارملا ىلع ةبلخلاب لع ب (كناو
 ] اباتك شك ل اذاو هقلا ب انك يبس نعل د اظفنلا يف صون ىلا اهطع فورحلا افرع د
 هن اك كركم امم ةبال سكينا ايد هرابع موظنملا ىلع ىلا لاح نمد لامكل ب١ لاق
 طكمريسا 'يهر ودصلل زوملاد ل هلضلا ىف يرددشا هديب اًمكاو اجلا نيد فار 'َ
 ف راصد هداعسلا يسم طخ ١ يا خلط نه أطخ' نمو يدعف ىلع نادي ذهاومب
 كس اماما ىلا رص وملا بسلا هزه هن اوكسمس او هديا ى ايكباو زل هو هسا نا ديد
 هر انا نه": رصلا ىلع درج ىف يب اضا|مئب اثو هيب دب 0١6 دادسلاو هيلعلا

 « ىدولو شا ب١ دير نع م واض اريد ديم ف ربع ل يعر أىلع انه دارملاو
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 تاوكثاؤاو هرزحو ب ذكلا هل امس ل زيا بث دحلا ٌيدص١ ناد دجدام ؛ لط يسم ىف

 لللارجو دهيملاباذولا يف ول دامها ري ولا :ىلكرعلا تا

 ”نس ةرنس عج نسما ريج وأمان سو ىلخ هدا ويك طصملارم د ركل او يللا يانا "لد

 تفشاو هند لالا مود او مس يم نه ي دحا ايزل هريررد ... هلق وأ ل ود يله و دي

 ار در تا ذ فييدحلا

 ممالأ لع ىرنا معلا تن ازه نين عر وم اناريحد أميرستع ايي د كا عيم> فاد اناهرب
 9 ني مدل ٌثدحا ام نيدلا يعد ,مالازس تاي ان دحر ومالارمو ايت .ٍ

 لا رز الاون وصلا نع ىيمنل أين لا دع ه1 توسان كف أ

 ١يئاد دابا ١ مّيع اح هللا مركز لعال وهده و نلاقي هلأ لبلاد شح ير
 .سع ناب عقنام معلا يك يلح ىقلا فن امبالا دج رمكلا فرم ادعن قفا

 ب هرب بندر تلبي دا لولا عام يدهش عدنا

 مءلللا نع ةلفخلا ريد بمول اب ان اهيرالارؤه دم هارع نال بلل اوس وئوزخ١

 ظ

 "٠:٠7:79 00و لا يم يوُ جمل صصص جابو ب: 3

 0 قل ديلا ئهريح ايلعلا ديلاو د ين ١ نرحالا يف ولم ىبغا٠ ذه يف ناك دارحالاو

 مكاورج هدي ايد وهدي هاري نول ناسشم لا كو اند ند 5 حكاه ود' ا

 ظ رهو ةيشلاو م د مضار نه امبدلا هر اًقكتسلا ند رغالا رادلا د ددلا نع

 هلاحاميال هررودال ة هع ردلا رب ررع دن ر بنام ذرعا ذا دمعلا نان ولاصع ئنح ةردفلا

 4 وأ دريم ب مقا الاعياد ,ىحا مون تاواد يلع سهل! ةهادزلارثد واطتلا فلك

 هدللأ رثزي ال ند ميرهو ثدولا توج ددب يبا نيىغب ارب جالا هللا ن أيالائف نسانلا

 وا ”وزكلا ناسناياطفاٍَظَْا و دداسنل رجاع ,ىلم ناك نه زج ل اكرات ا جت لا

 4 7 يع نقلا ةداخ سسفنلا يع يدلي و ملل ةؤصر اهئحدب دكر ركت يذلا
 ّ ا باسو ١سارو قوما ةرحالا ىلا دازلا

 را ننعملا رث د اقري ذ > و ديس هد ود هداوسلا 1 ْ

 ب جاره نس يل اكشنا ابار الاد بيدرلا*للظل ب زملا هنا طلي إم
 ف ل“ هانم اد ين كيما يلع عوملا يا ةيلمعايفلا عع نه ءحانيدلا و فلاب رمكل يسرا

 * نيج مج مح اج نه ةيدخلا”ةدايخلا دي م رس هلا ههرح دك و هيله اجلا داع
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 | اهم

 ْ 3 ِي كدر اننا نه تاك دو مل يذلا لاملا زدكلاو ةعورجلاةراججلا دب انور اىبتسلا يصلاب

 ١" 1ذ١ ينلباريعازم نعادصك نورا فشلا مالللا كلاب رعشلاو ع ىف ءبحاص هب
 .اهرئلو محرر و هردارمم اذ أطشلا دل ابحاسلاو هنبظم د ىرخن يالا غ امج لا هامرح ناك
 ىف قود تا ويئسلا يللا دش هداظ ان وبمتلا هركس باشناو د داصبأي يعد ركل اب ةلابح

 يه ىلر وتو دش نه دما ءزم الهر د نال هج بسأتلا يااب لا بسك بس اكنارشس و راطمل
 هر نحنم دعا و اران طب يلا هل نان الخ ملا لام وكانا وك دشماد
 | هحا طيف قلم قشسلا دارت نش ىذا د ابرح اب يندد هرجع لأعدا عض نم يا
 ظ ْ ٠ رضي انا دة وامس لب درد يع شلل را ردا ال و ة دادسن امصخ يف ديدنسلا راّشحا الذ

 7 اههئاوج لاعالا انا دملاب هرحأبرم لاو دجللا وهو عرذا يدر عضو يفاثاناذا مك دحا
 اولا نم مالح ١ نجد اح هن هيلع عياد ههه اطنو :ماؤخرسكلاب نمنااكال د
 ْ ءوملاو ثول ع توه الك و ب دكا ايدداب ةرلارم د هسا اع امه لس ىلع مهويد وم
 ديول زدوربب يا ءيل ١ يف اهدلاو مايدالا لحام يلع ريارس انلاو ينوب اوهولاو ب اسدلاو

 ئه ولا لاند يلد يااق وسف يش د مسه :لمولا سكب سوما بابس وابيرق هارد و
 نه هعركإ ب هركذ مو تبعا يح لاو عياسإب و انلب لذ عنمس١ نارك يجذب
 وسو هاو هه >"دهرخت لاه در ايم ريحا يل جلايددا مكدحا بيا هللا 5ص

 هب 'دركب لدي و يلع يي دنا لع ناسي نمد ةركذك ولاد نم يم 'دخحا عسي ئج رتل هم د
 نهد يأ مل هدلا رض زوي نم م هل نمد و دارج ىلع ةازاجم ,يلع لح اد تالح ادغب نأب

 هلا عي ين نم دام حاوي لد يزد ذ ددلا نسم هيلع ملغ نوقف ٍلسم لع يس
 ه درب طشلا ظكن نه ذاكاذ دارج ددايس مدللا يب هملع دريغ ةيانج سم يرد و يبا مرغ
 ' تاما يلا لفكر نايصلا بك ىسحل نال بشي مههاهرجاي» ذاننالع مدد مد نكت ذ

 مووسل | عبي نهد هداه |رن اريح اوؤيع هدلا ض هد اياسسمد ١ ةيبيصملا دي لرلا ىلعر بي نم
 ين زيوس و ٌثسي م! زوئيس ١و ىهانلاب شبع نم هانود و ,ىجم يشب يور هن هللا عمم
 ٠ مهلا فعضي وب نم رداد يع رعي نم د هدلا يوني هلمثد يارب نم هألوم 3 هلع 4:
 ْ ذيب يشل ملك يو نو نيود مل قالا هرعت هزلا ضخب اره و نهد نم هرج ميد نر قانا وسلا هل

 هذعو ظ هيف ,نل اروع !اعرملا ف نيحللابجت يل اود ةيال ان هلث هلا قد ذل و يف وضعا يال



 نكس و هوس لال > زال دلاب امك ىف فعلا لاس الاو كلا نم يركسعلا اهدع دد ةبطاحلا

 ةلعولا ئببتارسكب ٍزجيسلا درجس نب لنا دبع دولا ينجلارداع ان ”ىخ نع انمي
 "يفسد وبا ع : واازكو ٌس اعوهرف | ذر دلا ىفإ نع ”ةدلب دلال يع ١ وع هن مينانالا ف انك ىف

 لا روك اذل م هيلا لمملا واهي ةبطرلا يف (نب دلا ناد دحن ادا ظل ئسح ه >انساو اخ يك وه هدلا دبع
 دلل انا واويج ١,١1 ئمكذ  دزفس مند بعرب أى لد قاذلا نب ةلطسرفملا يف ةزدحوم
 يق دل مينا لايف اذ وه رش نيس يا تولين نيك ظاضاسدلا يف انلخ مكعاجايينج و

 تلاوئاوأيتخاورذحاايب لان اهل ناسا ءاضري يذلامجولا يوه كايا.
 | ويم اهيجربا خل" ىلا نيه دي ريباسملا يف تناك نارساا ين.” وان اخ يكف ن أنئخ 91أ
 قإ ناو ابالا هتشباوا هلبجو ذ خد ارثبل همت نا هييحا ىلا مك هند ةرهملا هاذي لف لسا

 انهوم توك هانم وم ىك 3 انهوه دانون نش مف مدرس يل ين ن اتطلع اول مدا 1

 متدلااذهو ارو اك توي و ارذ اكو اره أك داوي وف : 5 ضرادلا دوس يه خي رملا اذه د

 م بابك هج عسب ىب! أرح أه تومي و اه وم ىكيرو ٍْ وم داوي نم يهيسدانو امس الها

 م سرع انيلاب ل يع ياانم وه ويو انذاك ىو ارذاك را وب نم ىتنع درمكاب د
 ان ورشالا ا وجو اهم نع“ اننا ىدحا نا ذجي دك ون ةرخي ضخما نالاة داعسلا

 ترش | قردلا ارسكأ و لالا" عض د مج هجادوا عاما و ىضعلا دنع ءنبع ةرخ ىلا ٍز

 يدابنه ىلا رك خؤم اسس هضن يف مكدحا دجواذلاو ديرولا م و ع!ذلأ لتي يذيا
 هده سوار 3 ب 000 ا .

 . اهي سن يصلي د ئحرولاب موطضملَ يأ ىضرالا نهدالاف بضقملا
 ْز , ذذ 5 هيبعلا

 عارم ضهحلا ىلع ناك يدرط صو لاجرلاركادو نيدي >الا عن لاجرلارمخ ناالا همضع

 ”؟ يهب زحرلا ناك ذاك ىعرلا يب بطلا عيرس يا ةركذ ىسكوب ناك لاجرل ارم و ىصرلا

 نئيلصحلا ىدحا ناذ ياام اهي أذ يش عي رسم بنمحلا عيررسد 3ع وجرلا يا يلااؤج ضخلا ٠

 نثرجات يا رحات عج ةانشملا معي راجل ار نا كاد ذهل و احدد يكس لذ يرحالاب زباين

هراوا نم د يلع ال اذ ولا ىاَريّملا مسح ناك
 يب انا ايهيس ينا بلطملا نسح اهرعو 

 سر اهئ اريد و ويعد 2ك يئاذولا ينا ءوهرد كو دحأت يفر سوملا باي الو رسملا ,هري

 5 ناكأ ذاق هر امي مب لطم د"قشرلا هندد ديم زعل يف وبال يلا انغقلا تمن ناك
 يلطلا ؟يسن انيولا ءيسح لاجرلا هاناعت ا يلا لاذ نال ا جرلاركذ د رجالا
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 نريد يزحالاب اب اش نيئلضحلا ىدحاذ ي'اديب اقف ان سلظملا ئسح أطتتلا يت ساني ناك ١
 اول ءىَقِلا مون هل ىصند يكاوطر داعم زلال ئنح هيلع وأ ملا يهلك كذ يربي درت
 طارح ؤ د روصضد ةروص نناكناد ريا ول هل بضع دربك نراك ناو دز دحر دعب ةضيُمح

 ةهاعريار عر ددل اربكأ د الا ولا يف هلاح ةرهيشم نع زاجل وللا ليش د هنا هدزع نوكي
 ٠ "مياهم يلو هزل اركذ ناذ لخاذا خلاب يكتنرابا سس انما هب اهم هلجر نعنيلالا هد امخالاب
 رهاك ادري نع درك عاؤبا يا داويخلا ايضكا ن١ ةمحاعلا :مالس طرس ار لع ضانلا

 لظعأ مندل انكلا داوجب نم ايامها 3 ناخ مل اظن اج ن اطلس ئغركتس نع وعدا فاد رعب
 ياو خلا ةرزب "ندا او هب ينه الا اهم ين ل اهم نمم ا يف ايدل نم يبا يت هند ويد ائداذيح عمو ند ىئبام نس اهيد ىبعع اى اييدلا نم ينام قم ناالا ارطخ
 - رحت مح ةلظن ب انكئكم قن ناب ”قيلخ ند اكل فحم يف ننام لاب ليل اههضف يف رك
 ماشوا هاو عج ىداه١ لل ناد دج ندي ذ زب ىلع هيد د قد دولا ديوس ىنإ نع ىقن
 من ود 5 سوت ابرشح د مظعلل هروطتد ويلا م وي طدودَر يل ىعوح هيدرحلا ةم الا اهلمدا
 نوسو محلا مه ابرج نيد د دقملا ناكداب ومحد نال ود هدعن واطاضلا بحد > وذ واعد

 ١ .احدارلا ضو درهما ن يكس د ةزفق' ٍ مرذا د ماّسلاب ير دل و ريتش ة لحوم دارلا

 1 قثرح جان نيداد عد نطح رادلا ةياود هتنسي, نزح كبد دلايف >ماشناب يرش ةليعم
 0 14 يبل مايل“ لذ لد امييين دلل نب ةفاسملاد نر وابرج نيب هني دلل نيباك
 |! سلايل نب ترغلا نم نعدالا ص ا نءاه١ ل هونك خارطلا يفدرغ نبا نع دح يهد
 ١ هذ دزلاب جارت اربج ىلع ىإ داه ندا زحارك عت سن رد ىبسملا م عملار يخل
 00 موك دجل فرحنا نه ناد هند س وياما و درعلاى دال فاكر اكل ةياور يند
 سامع ىلا ُثيدحرح ١ ا د ىحدجد نم نب هلتع تصل امنا د ني مل مل هدوط ناد يا
 0 ايدح ف ذاما واعرب نحر الا صال ان اه١ عج رلذ ىسلا ىف موس و رب و بق نالها

 يرد سيرهم يا يا يمل ثةلاولا بن عرجلا و قماملا و١ ند مخ هلا نم نضرالا
 . .اوراص برعلا نه”لمند ايضا اخاذ نار يلا اوؤيضاو هو ايلوأ مزلا لنا
 ' .ةيه١انو هلا وريدي رولا ح١ ىشسرمم دارا حلا لاط ه نيج ا ىسإبا برج
 ١ .خيك ةسادغ نبا نع لع نقيس حال ةدرجلاا او رعب .مهلاخ مال ماد

 | ا

8 
٠ ١ 

7 7 

: 
١ ١ .٠ 

 20 1 اج
١ ٠ ١ 

' : 

 اويلي را بكناا ١» | يار ١١) ايضا نهض هه ظن. تيس



 اقرحاؤو ةزيفسلاةياو د يف علا اومكر ذا قرعلا نم يد هل نام هاو داب ددد مكاحل

 ير ثيح يا حاسرمو اهارج هلا مس يناقت ل ادري ياولد نا كلا
 ناو عاهل اود ةيالاورٌش ىح لااوررد نش امويل اكن ل وث د اهرخا يل يا هيلا هرم

 نارفلاا ما ل هدعلا نإ يحن سس و ةراسج ضودقل شيعض ىلع وب يبس نع نيا
 رفالاب ديكملا 5 مهلا ص كيكو هك ىذ' ىناعملا ثا ايلك ىلع أود ايس ال هي تيوس ردك اولا

 ايف اعلا هذه هع يس ر يسلا ىهارثدك ناب يذتسا داو ذاك ديعولا د دع ولا و ىهيلا د

 نلرؤركالا رزع 00 و زم اغا دنع هاه ربيع ىلع قد امس ائياب بيجا و نارعلا باب مس مل انا عب ٠
 يي ايي 2 ضصراللا تحد 11 و١ دلي ْثسح قرملا عيمج:ئف ملم ايل عد 2 ىسلا كلي نم

 نان عيسلا :ييّلا جو دارطلا مزال هنا يع اد هيلا ما هز يبوس يذلا ما تيبس
 اناذ لازسالاوا ٌةالصلا اف اهرركأ املا و لولا دعر اّسعاب تايإ ع |قيدل اوبس تيوس

 |هف يبن روكذللا فص ولا ناهد و لش لل يح يح ”فيدكلاب 9 ةهاصلا تضر يح كبلز
 ةعمح نطع عملا يع قطع يعل نارا نا. 'يحاعسس كنت دثقل د ىلادهل يحيل د ةكي

و نا ومع هل أذني ل هب ترس نازعلا ما هوب دصلا ركب ىلإ نع مول ىرعا فص ىلع ىنسلا
 ملك ح

 كلا فاو نكي مل ذهل و نم ىعاهيهاجرنع نسي و .نارولا نه احن دوع نابي طعس اي
لا د١ ةداسع وع د طقالدع يهل الا

 دولا ماإط ىرتعاو ىو 3 ثماص
 ”هرخلأ6 يا رج

 طيس دلولا ناك ناد ةككلا رع أور فرش لو بع وداد نهتانو اش واو 2
 نال رلع ملاذ دالاوعلا الا مرق ال ثيكب طبطتك يح اططخع ولد اب جذرلا ميد اه 58

 مه دا نه يلع بدلع فااط عيستلا ىسيب# ا! ئيسخلا فعن فوض سس أسجب نبإ نع

 هئلخا مولا توزلاخاخ رخل ولا ءداضم خلان ىللا د مزمل ندب مال نم ىف لاذي هدو.
 ههسإوا ينس عض دافيد تناك 24 د نو .ىه اهرخ د أسرت.د هلا مدلابرثشاو

لع مدلا لم 'طصلملا"نلطاح كرب, نمي ماكو نسا دد رهن هذ يي ولملا|
 2 هيج ادو حسو ه

 هيض أذ نيتس عيم زربا يح و سنام هزم نام ءايل اىيئطح فدل مازمحالا يف يلا دجن يبا
 هزطعم هلس وم يس 5 ناعاست نع هنا يف ركاسم نإ تيسر يدها مام كداب .

 ارا ا دس ..اج دعا عيج الا د شم نيل يضخ رولا موي قا
 ةرولل هلع وع الع لعج و هربا نم ياكوذ ىلا نم نول :هلصلا يف

 هيعر اون



 1 لاذ يضحاب صم يع واييدللا ىف هن قوو "ف الارثخلا ىف ايدج د ةركلل هلع وصولا لدج شكر زا
 0 دبعنع ندي احلا ديب الويس نم وعلا ديعلا يبه د جاز جد ةياورلا ازكه ىنكر زا
 ٠ 1١ رج اهرزااوا سرا نريد ول يردي انكر بم لها يدا بيبرع ئسح ناو رسب ني دل
 ١ شجن نم ميمح توعد برك ذ داريتاو نعم اك ضادد١ ميايشش د مون امص واب داهم اويل وا نه

0 
 0000| ل الاول معاقجا عجايب دلايترج يد نيدلا يي مي ل هرب
 قارس يد دحا ذهو ىشاا ْنع بانل هلا و يللا بانك يف ىكاخلاه حرشجا ا ةرادك يوي

 ؟اناو ةمالا ديزي دةص رصخل ياه وحرم ةهاريعأوا يرد م5 نةلان و دوجوملا ياهزج

 اي دال ا هيلع اارانلا ملاب يصيد مهدد ذو نم نا ينعي ةرج هلا ىف تانعا.ىلع ىسيل :يعنلا
 ١ طاش نال أيالبلاو عتسلا و لارمح هلاو ديادّسملا نغ زاجل لذ كلزداو موس مرش د برحلا دشلا
 ميم لع هام يف هلا هذه ناهس وة وجرلا سم ساو ل دعما عاب يلعر اجتجاسلاا يهالا

 42 الاءرزاو مرعع كلا يفرعطالا يننوم ين! نع به كمت دديرجولالا دوجو اينما
 لطب ال انس ارك ذ يدا نمل ةماججلا هلطتاو هدانا ادب قي وانام عند اف ضرطعلو
 مجاب نللئذمو كك ذ هب قيل نل ءبنملاب يرج ا درر وِح ناقل يع طّمسناو اضرد ها
 ماريا ميدو ريالا اد امجد ليله ار يادراح اول بم رو يابا يدك جا باهرا اكان« ذي رح طولا ىف كرم هدبس اني الراس قاوسسمل با وحج وق نع ايش هلاو نام الاد نادل كلا
 وكره وما رنتي هد اب اوله لان لاذ هنو يعل ىف "دي اذ وكيد اهيذ يرفع
 قنا اك ىّيلا وردا تش ءلاجر يد واذ نول هش ذ ةرب رع ىلإ نع راوببلا د مجاممخ هب
 090 أصل اهيباعم نه :١و اهيندَت ١ يااهب اود حا نع لوا هنال هجران رانلالا ارعْملا

 ١  اياوالا نك نييلا ونه ةبووع وبا دبي تملاو ضد وفمللا ب اجو بجي اهنم فشكو
 عر وارث ناد يل و ءارد١ ل ضنوض دانس ب ظريرمح ىلإ نع هيدات ىف ركأسع نب ددذبل ات
 نش ةزرلع اضخا ى' يبان هنا ىف بحا ّقايبنلا ءهلع ى اه انح ري >9 5 . ةارما

 مكيداغا يا نوتيلا موب م دعنملا ممالا مكب رشات ني'ابريعل دائال أطمح ةارما جرأض 0٠0

0 



 قاع اجت 5 , ا . ا 3 8 َ

 ا نانا نب ةطمرح نم تلا هنا نبل ايديك يلح ثلا دهتلا_هةزئك م
 ناو هول! ذ الأ نأ نيه اا ىلا ورمل يف ا اساارما هن بط وعد ىعش دارإا دنع

 ؛

 | 7 ةرامج هل اب دحاو ا فاايهو راؤلا أهي يس ليد 'ملاببلا يكمل ىهر يا ميو 1

 ل مساعاب ىلع ضم يفض يقرع إس وم نب ل١ ئع امن بح يطأ ذا ديو
 نرد ل يذلا ااهطاس وار وعدن ارخ د طن رغملا و طارق لايق رط نسب ىاننبوما نينوفا

 دوف سس ببالك ا ىلا بش يذلا لدعما طسدولا نال نخ نفع هين اجدد
 1 ويصر نع انف ل اذ يا اغلب ٌتراحلا نا و نع نع بح ق اررعالا ىلا يَ اىا ماكنا و يملا ْ

 ينو وضخ ىب ليلا بوصوارلا دنس ىاذد هج او ملساا ىبا ب دلاها نه رك ذ هلم

 ينط الجو نع مدل يس اركد ١و رمظملا و ئسللا نم يئس هائلا تيت اب نب ارب دره ياواد
 ١ رالصما نينا لاو /س 0 ذب اللاوب يشل ١1 هرطو 0 لوم 0 3

 الدر نعد ا ىيدبقد زاك د عيون يدد درك ذم نجلا دعبرا مل رفطالاو نسملاب ه دلا 6 رك

 ةيرح خلاب ذه اذ يباح وا عيسم لاو ىوتح وا يد لاذ كح مكن نع لونا .غ
 ظ رت نإ ةرارظنا الا انيكس ديد درصن انا هقال سراي لد ٌماحإوب ىدع نع كد

 تذح ومدلا ٍيرعا ينا ترها كو هرك 'زؤ ددجل وفن ةايزيد "لسداد يل علا سقس و للا ظ

 ايش يم انا بانا ناب يبا نا ذل رك لاين هبيلا لضرلا :ىيلذلا ل ويسدد ل وي ل ليت نع انما

 "اي هلال اونيبب ا ووتاودمو ايلا قا ئيحّي نجلا لدن هند صخ ماع ميتا
 ماي ند ّدي اع رنا ل وسر ناو ناحل اهد وح و د رمد هريبك نع ( نسا ءىلا الا ”يي د نهد

ايدل اه اد امل مالس :لا ىلع هلال ٌةراسعلا حد لذا اهذ يللا "لح ئخلا ين يح ومما :ىلكف ظ
 هن 

 ادأح .ملسسملاو هلسالا انه يف اردد اله نيلسملاو م هلسف اللا مه رح هلل ل اكد نسما نه

 يل الم الايد الع نم ؤس ةرعالا دازو ند لس زثوك هدانا المسا |( يلد لسد ١

 مولفت وضعت هداصا لع دال مه وبس يعش اناث اهل م انما نا مه نا يع اعز اذان كوب اركذ

 مل اهديماوططخ اويصع أوم ألحا اوم زملا ومد املا ىف اسولاق ل هانم وا ىف مل

 . بججرانلا ىحنع هلا هد وصعم يل دن لا وم هاو |ردذا يبا تحب هلا له م مفارماو

 نع هلاادت ومع ين نم ن١ نع يعمل إبل اىد مك ندا ىحد 6 از و 6 :زص اكدد د دحد ٠ درك
 -. * هرسيأىد ىلا يع ويف اسمح اب يل ىسيلا عربا نض اهيا را,يع |باماو أح نموا أبوح

 بباب



 ميت ُ يي شل ل 2-2 ل ا ساس يحتم

 حملا

 5 00 يو نسور جرام عرتام يس الواهفوُب موس هند مادزل
 ظ 1 "سؤ هوز دي الزت اوبس وصو هرب رح يفإ نع عاق هدعاوف نم طدع اذ و م المس انا لويصا نم نص ١
 | دبي ؛لاورجنلا لمدد اشدلا اود دوب ةدولجن ىارت ول اب طي رها ترم اطاردا وع رسع

 ا البرشا نعال يح واد لع يجاو .ريتلاو يعئاد طولا [قئاشمابه ذو ١ ل فج ذا يور رم بجي مند ضر يف ليهم ل مرغ لد حض داوا
 1 هد ١ ءلعج يا وده ام «رسني عم طعنب بصتماباديع ألا من رم ال هاوي ذلا ات

 «رذ نأج 'ىبا ريع د عادلا نب ورع ين! ع كن د مخ اموعراصخ نب يه امال هذول يع

 اابشخ يحرم هود دوما لف" لطي » لياملا نييسل ا ريسكت ؛ك(ييسش ابأسد, كد اره ٠ تره ١
 سي اذ ياض د يف لولا ناو يلع اكأيدا بوح مدع يفا بحد هب ارحا يع ببي

 يح وسما هيلا ف ىف رم ينام رما  ىسح دانساب ميسم لا نب ةللاو نعرج مجحاسي دمالا
 ”ظارما بياسنا نب أطع هز د سامع نلا نع لط صايع الا مداد هةاحا يف اسا يع تضخ

 ماد نيلولشلا ىللو نا نو هذ هاد اح ابو عيبص عتط هلا يف هسبلب يا ع اخاد |موسبلب يا نينا

 دع يارا اكو با لاب انك يذارطسا م 2 هس أي دن هر

 نم رينا نإب ىلا نا هيلا فرم قا ترا يت دانساب ىننا نع قش دول يملا و طخ
 ”نيللا يف ملفع رشد يب نيب لحد ذ دنب يح شم "جي دح راسنا قدسيا ٠ ةداشما

 ال ينبه اذ ئفارصلا درا ور يف امم اجاكا دو وللا بم يكلي ل اب بصق ند اهلدعا
 : ينك ىقب 5 ضد الو اكتد يعوشخمل ي# ايص 10 ماصخ الد يي الو نو برطض ١
 هلفلا دبع نع كبح رع |.مقني صدف و ”نيلا ذي' ذد نع اييلشلس الع اشم وانه اهي نوكيا
 فرع اة .ووبلا انبحاب توما ع٠ زرداذ لس طرس يع كلامج ئنا
 1 ناو٠ هلو ارظد ضع دحاو وك ىتس لضعا ةعبس ىلع ريدا نافرعلاب الل ذ

 ٠ ؛ زج ينك د اضعا" حبس يع دوويسلا وك لأ :يربجلا ىلع دبع !ين': لا ليغ م اطع يلع

 | طخذأ نيب دلما عياض نارط او ىكيبكرلا و ئيوكلا 'لطاب ني ديل او سكب يد اهنم
 ظ يزف دحا ف بوجولل رمالاو نير هيّ و أره احا نوطب ين ازا هبد لد
 2 انو هلومب اذ أذن ١(ب و درب هيلع قطع دندن بدلا يف ناو يع اناويضورينش اما

 سرئاروش 001216 11 ميما عاطف بح ماجا



 ريلاب رع الج سارع نب نع هن 2 ف يملا ىلطب اجو ب د:لاو ةنسلاو نصرملانن اضع ميل
 هناورؤ .(لعال ذوادلوا ةريمتخ هاش لن رن“ ف زالوا

 ترأاط باذك يعجل رباج ديف و ىدابع نازح ىلع ضر ملو قرح ىف مع اضرتب مو
 _ ةيمملابا سري ننضح دولي يحالغلا يف يلفت يروا لان ةير يف ةرجل ابها لرد يناير
 00 ةن ولع امذ اهيشام ان عبش قرشا انه ضرع ىلع أ.ه ا ريب دأب ةمرثلاوا مدع اك ايهملا

 جل ال أ,يساو يد يح داعم زب" ةحارعلائم يجر مس اب اكذب مالسما لا لج نوب يبا برب
 انى ندا يي يع د هاسشملا بيرمملا نالد ةركك برب ادا و كبه بسه يملا مف ةينندملا اهيا

 يد امج هيدر ديدشلا لح ن' يي يذلا فرم يسمح هاش ريكا يد اك ْ د مداش

 بط ند سنا زم يلا نزف داي يلع هوي ريكا اها س ني دا
 ةرن ر» ىنإ ىعتاهيس قراصمماو دومهللا حرجا سغ نيه ىف ناكاك بصلا قع و ثيبحلا

 ةريك نم اصمم نولدني كلذ احلامحالا نيد الو هل لح نا ابنا كتان اين الاد ؤسدرلا ترها
 سوا نندأ ودب مرحا هن رامضفالا نب زا مت هنلا دعما نع رع يصعلا وبيع ل وار ةروصالو

 اه, اك يطول اساب ٌيمادأل ياليعففلا نيابانرم'ط يجذلا هدرو هكا ٠
 ىنابعنبا نع رس ىف يرادلا ملص وصخ ريع هناذ ضو رف مايئابال نسناس هيه عرش
 ةاولصلا باّرغا زاب دأ ىف هيلا نايس لو ىقا ينشب يد اوانا ياانرما © هر بايلا 2 3

 ان دو هللا نايس لوو يبا رى نر ارث وان ئه ديلا ر مالا واه ربع و يو هنوْمْلَلا

 5 يبا ةرمركت نيب هلت واحب راو ردن دجلا لوف يا ةديرخ ني او

 ”" ' ه١ ةد دا 'لريبكتل اب اي لالا ْتاشا نين دروع اب. ىف ان هرح ىج الا ين
 انس ربك الا مزحا يا ريكأ ناب يانا هيلا يع ان ريخ يضرهارك | >زدلا ىلإ نع ىلط مس لك نع

 ازاوج اروبا مك نع نبإ نع يلارطلا اذكد نحب ذم لا مك هوخح و كوسم هلو اند يف
 لافوح زهاوملا مرد >احا بكلب ردد انام يحال ذ 0 ضح ئيدنخلا يلع

 دروللا لإ مما سمار اب ند ميسم الف ن ذولا لكلب نعيجار هراغلا نونا يشلحا ىزحمب
 ؟رملا يلارحوملا نم ىلإ هساز مروه ىلا نتج هنيدد ريغ ”قبّسحلا نه ىضعب دارملاو يهذملا
 بريل ربهلاو هرج وم يفادف لوم ساىا هسأز رخو ىفا أ نكمح دج وا فإمل نهو

 ل 2 8 5 7 : ْ 5

 اميانانآج ي زنا كأي كملع «(سما ط فيعض دانساب ىسابع نبأ رككسع نئاو

 تت تيب + بتحس سويس سس ا 5
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 1 ل اسشنسا سل »هاج دس! - دهس ويوسوووسومسسس م حما 0 ل ا ال ل تا ا ا

 وهف كس ندد د ,2(م يضحي هلام عيرخنم الخ اننارب ره "كود ةدرع نع ءلْك نع اذ ندوب

 ايجار للملا لب ترسم اندم ذل يلعربصلا مدع د رومملابر سم اهيل هلك قدصتملا نه كرم

 . السا شي رهابدن دع خساره“ شال لربح حا فل كركأم نب سكنى نيد اكملبقب يد نمل

 001 ا واجبا اسف رع نيس م لح
 ٠ مل ناد يف ادن هيلا ىف خا ز لامعا "مَن الئ اب دن ىسمهأ يجر ايا ىلا قمن ناك مس

 ركل ايزدلا ينإ نبا لو ولاهو ناو ىلا نه مهاد دكأ و عضن ثملاثللنا و د ىصطهو سلما ن
 ظ .* داما د جراعل ىلإ نع عيامشا هاوز او هزسنرف قيشمدللا ليه نع نا وخالا هد ايز وضخ انك ىف

 ياخ يوم ةليازرلا قر وام يا عرهط اوعزع الخد يئادح ياو اهااب دن ايشحا اه فيدض

 يلح هبلطلا ىلسلا زب ميد لم ىسبمل والا نه هريع نارلع هب و هعاها ىلا ايل اك اذيد و
 ١١ يطلانغو ذو اراكو وجد اكس و نع يذالااب ذد ذا طعا كرباج نع دعس اننا عشا
 ' ٠ ريل نع لمدلس يلا ءسستمل هذ ددصلاا يع رجل أك هيلعرجو "ّك دصص ؟ركمن اذ ةراملا يد ط يا

 "مارد لاوصا اهيانانا تيعس ؛ما ف ديبع نب "لضح مسالا ةذرد ىنإ نع لْخ ي ذالا نه هب
 هلو ١ ديال يدركللا دربإلا ىف أهيم ند يا" ملا يف يملا بهنب كما ية[ ي هلصا يب لك

 (رأرلاد عضولاو ىلا ناس نع دن دب أكاذ ربإلا نم ب درلاد لاسم ٠ "هن هش اهق نا ة دا
 عل ب لد م دي ايس بط 1١ ذو هر بنام محا ةرعمل ضن م
 نناؤهلاو وح لاف ٌتارئللاو د ادجال اذ دالدال أذ بالا مديح بري لاذ علت برئالا مدد مح
 سمح اذ لاذ يري ل ديح نب ةيواعم نع كثد يح «ىعداو يقذاك ماحدا يو ذم مزهماو

 ؟اكمل أد كاد د ىيصلا ئسحب ىمادلا مضيحا نم هدد لوس ري ني ةربوط ىلا نه و
 | نع العشا ايس و اك عامها د ةمعس هكييع اه ةكك كولا يرجي
 يسم ان د>الساو 2 انشملا ينراوا وهرصا نيد ن*

 هاههلا أو نيلاس داب هراح كاما
 ١

 ظ بكي اهو اناسللا بسلا دعب هم ايس ىلظن ا ع ١ نأه ةييصدمل مكر ل ناب كلاس

 ماشع نب رحل نع بط را يف عنا نإ مهتما دي اصح الاي وججو لعامل ىس انا
 هرطخ حلل نص د هلظنحا كاس ةكيلع كلم ١5 دمج دانساب اهرج ىف اوخ ١ن دازحلا
 . للاب نقش.الا نم كس موزلل ببس وعاش رش يبدي البيد الغسارر هد يص أذن يك

 . منايا يعن هارعد مالنا يعد يلب نكح كب زد «1يطخ لع «كاذ رايعالا ضهد د
 7 6 3< وومرس ا حس بيج رحت

 0 دك همت

 5 ع



 رب أخ ىنإ رع نع دصزرلا تام ايلا "ذل ابله دس الكب اضعلا عرين ا لاب 9كميطخ لع
 © 5 ديجاو نجلا قلا١ يملا ١وكام١ لاقم هدانا ف5 هاما ينإ نع هباوصو يد ئدوحلا

 أش رالل رهالا و مش ول ادريخا ةدايزد ثلا ياكوبل يفعا ةناف
 نها ٌندرحا ذو ىننا نوع دعد

 . طال را لوح د ييلع ان وطذاخلا يه ا نون ذوملا محد يمن د يك نص ىلع نيؤيسملا انها ا

 *د و زجخ نإ نع نح هيلعا ونام اور أت "مهول اري رح لا درعد ئه وصلل يملا و مالصلا
 0 ذلا لولا صلا ءمس وس و نم يان اهلا نه |, محاد ايزعوحا ذويصلا عنم يلا يجب

 ”دئشها يايا © يصض د انساب مرد ره ىن نوط دلا د ميلا ول هراطياب ماّودح لا دك انيك مامالا

 وضحا امهر اخ مك دحا ارو و١ ةءرصما يف مادالااش اذا يدي ير: نا ابن ئيم اول ف نا
 فهاو نم ناب ليل زحا نب دح يف هد وو ارك ذ ىلا ءئا يف ىّمن اذا يبا يد اضلا لو مهيلع

 بحأص يد وريد ٠ِنمَس نارداا ىلع نع ةنسلاا ين نيعاَس ن١ هلرمع ”لململا نيد ان لرد ان

ملا "مر اهّمما ةره الا اهي ريرهاب اسدو كريد ١ ولف هرها ود وا هر وانس نم اكو رفالا 1
 ٍح يل ةار

 اهدرفلاسي يحطم! ميجفا ىبلخ ةراارزلا ناو تيبلاب فولد ناو ىشيحتف ملجلا هلا ١
 يدش ةزاجلا عبس زجردا و ع اول ضلك يل ىتدأح جال كم 'ئغ لعرب لادا جاحلاريههل ىف

 يلماححلا مف ذايس بح عروجرلا مل ىئليإ |١ يل معارم ابد قدح عجرن نامل نسيلخ اهل

 دزل اما ىلإ هلا لربغولا عادلا وقد و زوسللا قف نس انلا ٍنرَع ىلا لف اجلا ىلا بسسس مبا مم

 يل لظ انهم يلد :ىند ىلع ىإ هدلا ندا ل فيحض دانس إب رب اج حم دارملا اكو دش ديلا

 ىملا لاؤوا وسم اذ تاره مالت هل اسم يا( هيف مس اذ هل وم لمي انا مل اسب
 ءررك ىا كرك ذ

ع نع كن مح روسلا درحزرلا ةارجل ةزحو ١ ييسملا ىفازهو ديكاتلل انوي
 ياه نن ءرم

 صا ئهالا ةارهأ لحا نم حدزا وا نارها عيد سا نا يف ىلإ مدنا ند ييح داساب ىلا

 ”ليدح نع ركسع نب. ؛اهيج لف د املا رحا عمان هل يب ةرهد اصه نم عنف دي ةزدملا
 : ةلخادملا يعو كيب خلا نع هلبيخ نف دا هدلا نا» دك دح دلو ىلا دنا نإ

 اليلخأ مجارلا نحنا ا مزئسلا و نعرلا فصو يف "ئه اولا |جاندم مق وهذ لحايملا نسب

 ركون ارلسبلا نه يح ناو ملل انل امرلض' امور هل هلخ (رهرتسم نم يلع امل يف ان هال
 نأ ه يعض هانسأب ةماما ىلإ نع بط يلع هنا هر ىف : ساسلا دياور يف و ده دصلا

 لع وعدي نايل وهلا لاضح نولخْذ لت نه مل دهناد روس د امه داجايف اعف هللا
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 اداري لس هيلع دلي يبا ناب ىنااعيمج ماللا سلب اوكئخ هه ىلع حرف يق داك مي

 نب د يلع روكلا ىلهو يل ىلانب > نمحا يلي الا ل انرسكو هل وا يعد ردي "لان ميم لاو نيد

 نعبع ذ ؟اطسا هدد 5 قروش اذا ةركأه. فا نع ينارطلا ارك مد صن اصحنم يجو "ل همردا

 ا ةداوص و بلا تا ذيف دّدمعن نم يوجد بحاص اك نعاميتلم ب يلا حا هدلا نا هه

 وبدلا لعطو نيش 'مسس ىف و رند نب: الون وا الود هيلع واد رحم 5 دعب نا الخ
 ظ ةيانكفار رسب ى'ائازك ةحزد ايحجأدمع ىحل ا ذامرلا ناك ىشدا نع ىس دعما ابيطلا و بح ىسط

 مرسام "ءل 3 نوملا و ةرظسام ةرطسب ئعلا ناذ ن ذويه أينع صمنب هلو هيفطيماهملع ديزيال ٠
 ةلزغملا هر دعما اولع نم لعانش ىلا كن هدا ىلا » فياض د انساب ىلع نع ىمليدلاو نيل اونا
 باارعللا مهاوم كردي ال يش مل بل يذاكى لس هاضها دارا ىارحاذاهن'بهازذا

 ممل 19 هعوطاو ندي هل مدل انييد نا "ليحل ب اطعالاو ورك اهلا يف هد وام بْكفترد
 اضهأ ازا 13١ هولا نا لح ىيصح نب نحال فحصل قوص ىلا نع اء بع نوح ومنه

 اذلح“ د اسش يف نيوعس ارن ١ ةيطوجرلا يف يلد كلا قا ناجرلا نوتَح به ذو علق عز رما
 تحئدد مهارتدي ها ورثعيل هل مهل مع شعل دره اًضهااذا هما قط وح انما عقلا ممل

 ميلا انما وج و نه دبب ال هداب هرج د ىيحبلا نكحا شا ن اناعزدام قع تؤم ةضاينلا
 اي زدعج وع :رذ ىلا ننس يف لسا هللا دبعون! ةهادنما يَا ةرهالا يلع ناح
 ل ن1 ن١ هدلا نا هه ىروض دانس أب بلاطتقلا نب قع 6 زج نع هدا نع ىداضلا ولأ درجن

 أوكل اذ ئيخلاص مّوح اجا ىف اوف اىيمج سما يرون يصارع ءشلطب "ف دو هركو زن وتس

 |  ةطابساول وسدد كاسب از عفاغاد ايان قوتي دكني
 ١ ىلع هو حاصلا ٌةرهط باذعملا ذو

 . يقع و هنابح هااشا ا هزعهاور و ةّشباع نع به باقعلا وءا للا يف اكأّرشالا
 هى ًافعا اد هاطغا اا هدول هيلع هيهقنرلا يرج ابني همن دبع ىلع ذآ ١ ذا هيلا نا أط

 1 ”ئافلاو لاخلا "در سس (يللا هود ٍِظ دّمد مولعم اذان مل أدركم نويل محد ١وج ىلا هذ ريل
 سسانلا ىف يعل اذ هبر نع دابعلا ىلااي وكشمل ا6 مرام ةجاحلا درفعلا ر اهيظا ىعن هاجملا د
 ظ ئلتلا ينا قيزعشلا ىحلا جك د جنا مر الملا نيج لبإسسلا يتفبد دب ولطم ىس اندم هلل

 ْ اطوملا يب ؛كا نسال نم مزلب لذ يسافلا ورح

 ا

1 

0 
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 ةوببمب مرلع نا دمدلا ىلع قهداد١ هدلا نا طب ذمهلا يف أك دبح حاسب ةزين فد ىلإ نع انش

 نه مب بلقب و نمتسلا يفر اتم دوما هلودند ندي يلون مرا نم ثانعا
 هلت مل ثلا نم ئانصا بسب هيلع للا ولا يلع طنمج ذا و عقلا هام هدو دم '

 ناهد 'كب ند ذ رداسحا يكذ تالا انامع ولف نين مل نم يضعن لاك يانعلا عه شدز دب نيملاو
 وجل اسد خو دامعلا لاوداب هن ربكم هل ناع د ناتسد ارزيسلاو ىدد ةرميعلا داق

 اكو لبي ةللسس نم ب دايال اره برعلاو حرطسملا نيب | نك لك نازيملا يارد داد نا
 ىلا و ت دانت قادرلا نيب أك هنا لصاخلاد ةرعن اني هلو دبع يلع تيصدا ذا لات انسسح
 ا دريولا لراس يلع امند ةونسح و ريدا لغة زرلا وسند يشعل يف ندا هللاشلا انيك

 رابسعاب هوججوللا يع سوسن رف و بوئسلا يلع انشا لني اماو ضاظما ىف هل لعاملا ىف مير
 ماج نعنع عايش و دلاجدو يد لاخلا ديعاس ىلإ نع بح يح بيلع يف يف اند مودا دعاس

 ا ولك ولد يميلخ دار يا درع اج خي كاست دبع ىلع عمه, ذا فاعل مرن ند كن

 هد اوسمل اب وا ايها نك 5 داعسملاب هل ىقح ش عانس يعن نوثثباو موفحب نيد يونج ناك

 رم ا الا عفو مولا يع يجر نع نات نبال بوعم اذ هي انش دار ال ابزها نكح

 - د لازطالا تاما وده ”ىش دامصملاب دارا ذا هدلا نا قل .ئبعص ىف فلتدم اكدمللا

 ا لس نا موحرم يقي ىسيلو نا مول اددد نيعاحرا ين دعني نا يبا عيب يا
 يملا ذان ريد ١ كت قيل ملال نيمح مدلل يدي ادب ةرجرلا لحد اناا ماتم ا

 ان اونا انإإ ون دج 2 باّمل ولا ف يدنا ,ىحرلا تلرتعاو ىيدفلاراث مولر د يرش

 13١ يلاّعد مددلا اذا لل :رتلتا ينع اىه/د دحاو عزنا يهوي هد خ داع ريع اي رائع و

 عزت ١ ذاخ ايهؤد و١ عادلا ننوا يف ان هند ايحلا هنه غزت هدابع م ادبع اللهب نا دادا

 ا سدا ل
 0 ؛وضداد سس انلانيب انوي ىااذ يفلانسلاو ديدشتلابانتبب

 0 وعلا ةاحهدابيلا هيد تعد داوداهللا هزم تع ْىن اّنَمَم ادق انيمم الا

 و يا اديخا الحج اىي انياح الا هدجك ىل يا ّىليممل ”مناه هلا

 تعاون نئص يلا أدني. راص !ذاو اميل اد 56 هن اهيا يف أب ونس يا ل ريف
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مل هاجرلا ةنه عزت اذ أذ ىلذلا يع فطعلاو تلهلا مد َر
 مثل اصاوا د ورقم يااوىجد ,ّسلت 

ا دب دشلاو يضلاب اصله م وجرب يل ل ودمه كج ايم ذراجلاب ىرلا
 اذاو يدك سانلا ءنعلي ى

  هطوبماكحاو مالسسدلا دو دح يا ف هارئارسكب مهل. لاّصند ءنه عزب 26 ذكراص
 حا! ذا ىلا هرلا نا يرادنملا ركض رع ىلا نع ه ثاوحفلا اكاد ناصخل فرس امبجلا نا

 ىجاىفا لمد درصح ئه رولا قمل ذا ا انر وه اعد ءّفحو د هاد ةاريح هب دارا ىاادبع

 امستااهااي لوم ايلدحاف يا اىسملا ىناع ريخ ىدانين عالرعج جاب رخايءبحأف انولق

 ابع١ يف كوول هل عض وج مد ”كيلملا يا يضاارتخ ١س منا و ىجأد ايهلح بتعردلا نا

 وعنا نو يعردو بولا ,ركف هيام هيي ىل غر زي هدوم بولطلا ىئدل شدني يلا نضردلا
 2# ددفأ نع © دوناو أرثن ءر دارا ىاأدبع دفنا !ذاو ببي يترشف الو مرد د دون ربع ىف

 ذ ١ اهلا لها فى داب م ايروبج ضمد هضخن أذ اندلخ صفن ا ىلا لوعبت ايربج اعد
 ضب يا نمر هلا فاضفبللا ل عضد من هنو ضخبش ه يضفب أك انهو فيس هسا
 قديعلا نم هذ ارعاو سوزنلا نع هب اهيم طعم وار زدنا ىبدب ديلا ندرظنب |درمج اهلا
 ل يونا رك ذ نو دج ير اذا هاودو روح ىلا نع م يولع ةيانجالا ىف هند ذي اريغ نع
 ا ورح ذ خلا دارلاو كاهل نيدلا وكس داطلا مهب ولج اين عطا خ١ لاحت مدنا ن١
 : 0 انوادذ عدن ”مطصملا نأ امأدهج نون با هدعب نمر وخلا مون دلل وف
 ل لاك ين! نع درا انك و د رد رص يع ود و ينام "طن نحن كاف رثح نو اني
 ١ ايما حر دازا ١ ذا لدا نبا 88 ممم نب ديلولاو يق نأ در فعضل نعم

 ارقص ال يا اهلج هادون نعد ' ن١ يه اهيش ىتبك هدابعو اهريثح انو اهجانيا

 ينم زرادجدب قيس اوهسإلا انا ىلا مننا طرانلا دب نين يذاعت لو
 ديما ةرياقو يعاو 1 دارللا قطغ ناوعق (ردئاوح واهيب دب نيباقلسس و مي
 مها كل دار 11 ذا و ةسيصملا# رشم رج هلا و١ ةبزعملا برك دلو وسن الظلاو ىلند لإ
 و نا يح اينب و اهي ٍذعايكالص رم ةدلاو اهرلا عش

 ِ وع د اييكبح اذ حره ١ نيب يعد وه

 قرم اكحاضللا ىلا اذ اك نو ميد ١ قلب د هحرذ يا يع رداذ افرك الغ يلا رظنب
 ١1 ١ 0 دي .: ْ ٍ( | 4# - 42 ١

 و وصع و "لاس رلا ا وع د ىف ه ون نك نيح رايح يف ابكي ريد در ايم ميسيع نع
 ى 1 ) ' -
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 ةبابيلا هيلع يلا بهن هيجي ىع هدب يسم <رو نذل دبع يدينا >انا | ذ! يفاقن هناا هل
 سي 15و ىسا نخالة نع ةيدك يي طه د هدا فاض كوبل لولا د

 سرعان لع ه لي ميس رع لخأ اهل يل نا داوزا ؤا هلا نأ > ٌثين دبلا صا ذ مدنا دبع ن١

 هيما هلا نأسضا نيع هاكرال ىلا نييغ ءيلع معد لذ هليشا ةياور ىف الذ مصغاز م دّرم قا

 نإ نع ك بولدلا نم لربط كم وو هبيحا ود بلو هرهاوا لاسم ارا ؛ قلل ةبحخ مزال نيد
 يا: ةصاع لولا أ د١ هيلا نا شه يقص مكاشل يس رج نبا لاذ ىسامع

 ش نا يا نمل

 يل اكد اركب دحاسلاراع نع هدللا ابين ص يا تكوصا.ينيكاس يا ىصردلا اله١ ىلع اهيتهرج

 ,نذا هاا ىندا ئعركاسسع نفاةارحا ١ رعاضرعم هاني يدع بليد وع واه ىبع نه هل

 مد اص الاد : سبح تازع أهيلرلب مل هناىلاحلا د يراه لاند مل ةعا ىلع بضغعا ذا ىلاوت

 0 و يسم واه قاب اىزع مو

 0 0 نورطي الذ اح راطص ١ اهينع عند ىسكو اّياوف اراوس ١ صش را ي'اهداوسا

 ؟لم ويح مرهي رس يسوم“ 5 انرريسد حرا يهيلع رم وب ياام اش يشيع يف دو ةجاحلا

 هوح ف وه د دامي ال15 داران يصخروت ىصقلا اصا هتلر ىلإ و ةظلذل او ةويسملاو

 هزولاو بشرلاو ضل 17 ارنهملا م ارعالا عميمخ نا ىل انها ىف ١ ن وهالاو لاح ىلاهت

 همداعو وك ذملاريكملا و بضعلاو ايامي ذ الاوا اهذ ازميس لاو ريكا و اياد ر ورسداو

 1 يباع نحف بضل يلد مولع ب ومع ىلار صدا ل اصيا ةدارا

 ىلا ادحى ايكنا زوح ِق "”ىىان' ههدرس ةدعا5 هذهو يدا ليع زب كامجالا ضاوح ئه يفد

 انذ بع الكم هدج مح ايد نع ثدحا نايف نذل ىلا نا ضنا ع مس اع

 هقنعو رجالا أبرش اج نه امحرخ 5 أهاتش رعد ابونا الضو يأ ىعدالا هاجد تقوعدو كيد

 يأ ههلع دوئئازير ٌرراور يف >ار ؟ عا اه كركر | ىببس لود ونحو رفا بي ردم

 لح ئم اس  ةوطعس 0 ىف اهاسس ضع يا ةزكذ وعي هلو يد ملح يذااهدلا سيف

 ارجل ايد طع لع ةلادملا ما ملا لظعيف وم انو نجلا لاك يف ؛ظخ ول هداه ١١ ذاك
 ا نعل او جا ل هلا يل ناك اهو امشنلم نموا لع ةارجلاد كن ىلع

 هما نيدلا اع يبس هدانا 0 ا

 انا اهلا ' 0 ف أف مدكأ داب اها: ميدل طبعي هلو مالسالا نب د يا



 غذا -5

 ادع ص نع ىضنلااب ماوسلا دلو يجو ىاملاب رائسلا ين اذ نيب ام كياطد ىف دان ع د اب ئيطلا دط نئرازلا ئه أود كيد سيب فرح ل اب لا يعلاب ىبخلا ىش و جالا

 ١ نيصح نفل نلرعنع بلع لوثيملاب هدلا نع هقلبيلام نفل بولتلا ديردلا و صايشلا هيلا ثلاص:
 مولا لاش دع رلتك :نانكيملختس١ هرانحا :لوصا لانا له يعل او يع نعضل نيتض
 7 نكنه اشير :ًطصاو ايلا عجاربا 5 2-5 ناو ف هليرارتع'ض "ناك

 طصاو يتنلا ركشب مايتلا هءانكرا ةداز ل هركذ و "مئانُك نن ىضه

 اباىسيل ديالا ء نجح يف يري دانطصالا يعم و يئداه يب نع
 دلل د نع عطمحا هيلا نا ل ىيلاب م درو ١ ءرْيك قرط لو عقكسالا نب "ماو نع نه ةدررملا
 رج يال يسد اينب ناكذا اصاصسا ريع نونا ذع اكو معاون

ك ذ دداخ يس اه فن. 'نف ف انليصاد ىيلضع اوهف
 ٠ هيو ىف مذا محرق ناك يذلا رولا ار

 اولا دولا ين فهاابااق طاعون رن صم ومده بطلا دبم
 ١ د نيأب لع دو ىلا نم مك ءاد ابشن رزم ىلثو يعد لق* مي تلح تابت نب يصلان لات
 ملا وسر اذك ه لوالا يلع رحالا ابعت يف موععب 1 ياو اند هرنا ل يسرب هلع اك هارت

 'مصا نانا جيبح مح تدلائ و لذ او نع ت لمسرم ؟ دود اوش لذد اد د هايسرم رخا

 يم هيل اريح لأ ريككددلا و ىىجلا.لا ملا هل وداخل و دغلا ناوعجس لوم يصداعن دام الخل ١ع
 نوع منع تطح 9 راريح اذ ةرّسع هل مدللا انيس ناد نشا نيم دالا ماك هع

 ريفا لاق نع كل ذ د هللا هلا ملا ل لاك نو ا ذم رثكا للا لو نيو ءكطخ
 ىلا ع 0 ن5 8 0 : 5

 ] 0 اذاؤو هزت هل تيك رانج ل10١ شمالا ابي دصح نأ سنن اش وف دم اونا ب رولا
 5 دارت الخ هس, و3 يسم ئ يضضحا ىىللو محن لاناش ذ يا :نطخ ن ناِلَن نعابحو

 يف. نعد يرالقلا دروس ىفإ نع أميملا دود > و. >رثم يطل ئم ابا وم زمكأ هيب ل كرما

 0” حسان هاوس رضوا ةررع
 ا ينا علطا هللا نااط هدرعاد يبيت ه نأ نإإ نع ك دلال ى ١ :لخ اب

 8 ردا دلو د[ مييلع عدا يلص 'طصملا عه ريع واوررطح يذلا ردب حا يلع

 غل 3 ةرئعم يولع مادن الاى مام
 را امه العا يون انامع يحاللاو "نب امنا مي

 0 قير ىفأ نال ْ

 |. "افطخا ةوتشساهج قد شيب رش نيا
 ظ لاضخار ايعاب عب”ناي دلار امتع

 ,٠ ”ضصاو نايجلا ٌقلاَعو

 ا مس اهون ىب ل نم متصا و يتلا نبا إيل رو “”من نك نم مطص ١و سم اب دن ارك يووبس١ دلو نع
 هيي ام

00 

 كلا



 ”ارلاو ني درتد دما يف عضم ل ذب ابو يك ذخحاولا لذ متون ذ كت ترش دز اوليقن نا ظ

 اي ذ نور اجيال منازع ميم موه باطتلا وا نضل يف ين صيحرتملا ل موديلا داهلخا
 ٍس هد هاد ىباطعا نانا وع هانم أب طري رع ىلإ نع كاورعد مل ءوثد أك ناو

 ةرحديلا ارجل ياوسرع زونك نع يع د ناوملا ماب ملا :نك اخ ةكتيطعا فا يللا نا

 اضن ا رح يي يرتد ين اول داذ ني يا نيت كليو فس يوت م هنن
 ىف اطعاو دار وملا ناكيح عرسلا ف اطخا لا نا كه ىمضا نع ىس ضنا وام وأن ناو

 ده درس لاه ىلع ديف وكذلا يف هرج هلا اكم يس وللا ىلا تالا
 يمحو زي لصت هد وج زلا ن اكه ميد ايفلا ىلا نيس ولتلا ئيدب اه ل اطعاو هل هيّ

 ان رياام نيد لسد يفد نه انش أم نافئارخا ىلا ثارجلارخا موعد يضطملاو يب وتحل اب
 خلا سونا عيل اق مننا انا لل علم نب نسا ئع يذ ورمل صاد نب نرخ ايه ريغ ب ىلع

 ينحأه هد اد ينايي يصح ينمي سم در يح لي درلا ئفاطعا و بمص دن لكما ب١

 ءىخا موب نورحالا و نول وهلا هنن هزل يذلا ديل م ايملاب هيلع ىلضُت و ىسوم هب
 ييالاربجلا ضراعيازحو رثحلاف نالوا هدر يذلا ْذ كا نهد دور ولا لاو

 ةمدلا هذيح ىلع نا ضم مومح حرمت اون ١ نا ون اجيزع ركاسع نءاأضوح ند كف نا

 نيس ه لولا ومع م لص ارثسعا ود ١ع نانود مئاهأد اب انا ل ١ يلع همسك ناك د

 و ب وعلا ةرازك ينرْشعاو دانؤدد دّشضرح وأ >ربذ ىف مكر ايد د
 مه انف يك ةمسمل

 نحمداب اب دص ان ايا ءليل ماهو راف ماص يف همّ و ىاص هلبث هيك ٌثدلصلا

 ومد نب حنه ىمه اه داك ن 6 انيمي د ايدل يف اش همزجولاب اسحاو ةع ع
 د ارملا

 نا ىيفرها ىلاشت مهلا نا ئسه دانساب ىو نا نمحرلا دبع ىخ بقع ن رباؤضلا

 .. 12 بوله نعارم ل اييبط اير لاك شعب يلين دام يكتدوانإو طعام يكلعا 7
 لوسنا ل١ 54 لاودلا مسب أول د يا هللا يسااو شط ذا هرج عمج رججد اولا ٍش 0 َ

 / ااوض و اذاو اههخدي لف مك ذانم نع ناطشل تنحل جرب ذم رك ذا ذا يك اذ

 ل قس مترا نرد ١ كلو هدا يسم لود ناب دل يسيل همايش ىاىلع ىكدحا يندب
 ملم تسلا نمد يوم الوتس ينال كتاف مها ايف عادل ىيلب» فيفا مكر إس
 فرط م مناص اخ مد وع سس ىل ناب وفين ملاداذ ممر وعاع ن و اىيلخ هج قاؤمللاب



  دعلا حلا يا لسد يف لاب ندد رئسلا مدجل هيلا يبسملا مناط ءسفذ انا نم ولي لذ نوح نم

 . بسلا لع |خ ندم سنهم الا نم ولد لذا لوبا نم رداظذ|وف ىماوس ولا ءداماخ ههيش هل امّسع اذ
ادب هزمجلا تاد نه ايا ايشكأف انوع علما قل ةدياملا مدكراذاو

 نيلع اشهاأ ناو ماوطلا|ي 

 مك دادعا ياخ كك ذ ىضسني دل يا مم اوط يف امن منه اولد هرذ ارد ئماهّيتَع امن ومقتل

 5 هدرا سحب فرحا ههنا نا ل يلع إب 5 دنس ل هنكذ رس ربهم ىلا يع يذهسلاوكحلا

 ىتيبليال يذلا يلعذا رهئد بلاط ىلا ئب يلع لاخانل يونس اولاك هيو هن ربحا و لاجردا
 .. يكداثلا ناس يدنكلا "بلخت نإ درع نبا دايئلا وأد دانج نه ب دنح يدافقلار واو
 ىسح لاك د تريلا لسبب فوود جيس و ميلطددلا اص غصلا يف هب

 8 ديرب نع دو بدرع

 ىلع نع اره لا < اذ © هز ئيرها مللانا ل يعذلا هددد رس طرس ىلع كالاك رطسالا

 هلاجر و ديوس نب: نع طاضايامحوز و دزئارعرنعو ىع ةركب ىلإ ابوطح ال هاو بناط ىلا
 انيس ةدارطل وا ابرطل يملا مل ايترط هند دلما ىلا يف رما هللا نا 4 تا

 نا 1 3 رئاج نع سط برس يروست هر و ؟كريسلا نه وا قاضنلا نم ايزحا ٌةداهطل 5١

 ىلرها قايتدارعلا مهاكاب ف ره 15 لل دج دايوجو وا اب دم ي١ىس اننا ل ارأدمل يفرها هزللا

 راد نه ريم نود ولا قسد و نيدللا يف يلزم لحد نم اخ ديل يول انز يو عراد يون هلهإ

 يع علا تسد ورحل ارد عزل دل لذب يو نادل يشم يما ين
 ِى لذ هلا لاوحاو ثاراوطاب و يشم ين 'هياتلا ةارارللا ىف عله دبر ره ١ يلع ميلا

 يحد رجح وج يس جل حي دكو ىضمل ارد يل اروي
 ”هارارزلا نعل ارح وحد لدعم ١ نارس لارج

 00 ار ىلا و”هازارطا6 لحو لعر و ىمزيتسلا نوع 6 نو يلع هبل دسم قد ندا

 8 أسطح هربا و ىنمنلل ١ ٌميمخ عطتقمد ةارازملاب و ىضتملا اه روم وأعد د اره ىدكتي نيف لوط

 0 [قاو د كلل يجو ودل او ارملا ل زنا هلا نا قيداص دانس اب سا ' نعرف اصر وزد و
 ننوكلا نيايداىدحا ْمْدَحا و ادن ك5أب ديار ةادش ١ ودول ردح 2١5 دادحا باص ١

 مودا رح اطال الحاو د دبح 5 مح فا مرت مرخم دادرداد اذ ميلع [رميا مارك ْ

 ا يخوي لير 4و كراك ية ةيعدؤس ديوان
 مهجذد اكاريتك اراب ذ نيدأت ةؤف و ىسرلا ب اىيعاو دن و اداعد ارض ابيلع؛ اوجد

 هنه شساهع نب اييعاوس ١ ميو ةريرمح نا نع 5 ي”وادملا الو يو ادملا ٌصبي لفابطلا

 .لاقم



 رانللاو ٌءلنؤلاو ةاشنا يف ةياود فاك اىسلائم اندر تاهارك ى١ تامرن لانا هنلا ن١ 4 لاّثد

 عداج يهلارشد هال وان د منملا ىِظع هانا نال انّسعالا ضرعم قاييئاس و تاكرن او ىس

 هش وعل ىيوض نيا مانع ل للعلا ماظن ماي اهم ديالو ندا ويذكملاو ذذلتاا يي

 بااججلا نيدو عانجلا ضبا وعض اون ناب اين١ نا لاسم را يبه و ىلا ينشواددنا نا كل ديد نبا
 ياو ولا نا دارملا وايد ذود دحا يع دحا ىفبه الذ دحا لع 5 دحا وغ.هليبكك يا الح

 راوح نب يعاب نع هد هد ال دا هل اعل نمد قا وح ءسنغن عدارب نه وع .يكتا نال رمبكا نويت
 ؛اىسنا ينحا نم نيكد ياَئهْنلا آم دد ةعد راب فاح ال ديا هدشانا كل ىتس اجلا ةلميلا مك

 هم شد اياكم بشي ركب وبا نش د وكب يبا نعد هنا ها يم نيلحايا نينا هال اكيه د لب وبج

 بيحب نب دول قونعل يعض نسا ن١ نم اح بع هددارما يإ هب لصون دج رب دل طيربح
 ,لصا ىسنرعلا يب يلا ضر هلاو” ىلا ف يااح يف ؟كراب يف اهنو كرات ملدا نا # قمنا
 فيطفلاو يقللاب ّتارتلا و ماس اب دلبل مصانع وح وهب نيطتسي ارك

 صخد دويهتملا ريما

 اهيد ندم ةدعايرد ماسلا ضرا نف ندر هلا ار وةريبك ةيحان مهلا "يف و انناوسكي ئيطسملف

 نا ريبعز نع 'جراٌملاف ركسع نما ايرجا لول |.يصشمل نيطنم اب نسم دررد اب ىس دملا دققفلا ثيم

 مم قيل يعل مولا انا لل كرك ددلا لسد نع انفلب لاه هلا ١غ الد يذ هرم دوغ

 اذ اكناو نارا يف قحاب م يد مخرب تسعد هوت هبل ذولا رح اني لاو ئه ىلا تادديي
 نك 0ماقملا خرا نه غلب ناو ريككتساو ىلا نم وه و نيرزول فخ و حاصلا ايدض نب

 نا © باليجلا ننرِع ىلا 2 نعأ انضلاو ناسللاب يف زد و مددد 5 هنا حما

 درح د أن اههرخحو ةدز لو ديب يا * ديد برعد ىب ذر مرمج يا ىس د درتملا ىف ,يبلا

 دم عه بلاي كالا ةيطل كذا خو زاك قيباكرتم يلع حد
 با و بح نسما دارملاو هنع ريف ال وكسسملا برش يف غلب ويسم اه نش م دادب خ

١ رسم هيلاور يف هارغ ةباجالا ها د هل يعز دج هللا نا 4 عضو بارطضا همك د نسا نع
 

وي الرب متس ١ وهو سضش اب وروظ ايه و عقر ابابوضنا مدام يبب نوياوز ىف سن دح اه
 ؟دخ أ

 متن دا طككذ ف وي ناسللاب ايل يملا يف يناه ىلاكنا ملامارقق عايل نع ميوله ىف عيا
 يضخ زيحو ميلا دح علمي ملام ىضنملا ين دج يعادخاوي وذ اذك حاوملاب تاينيعلا يف

 . تأ اج دل نا كل نييضح ف نإ ئع ٍطريررمح يف نع خ ثولاحرتك هج هد. لذ فكل ريب



 ”وجوو رد دلاو لاىلل ارم ١ن اضو اىهيع وا ملا نع وا يح نع يا انجل م١ نع ىلح ليا

 ١ ذلا ديط نأيسلا و عيصتعمد الين دج جرح مل يلع هريكملا ياو اوميسم ان دحخ ييص نه ىلع اينولا
 . فاحركولا عاطنرا د مالا ود دارلا وأريو هلخد لع الخ يا هيلع !يمرككس اهو ظزحلا و

 | ١ نابل لع ىرص كلاك سارع نبا نع 2*بيلج يداخلار > ىلإ نع دع اهداؤع لويريجاد
 نع طيح ودنا يف اضيدا يفارطلا صرحا ىينع يلا لاَ يس وهيلع هدلا يح ططصملا ينوه
 يلارطلا اود ىلعاص هراضنما جهلا نهد يجي“ هداساو هاشمالا يف نلولا لاق ىع نبا
 .اودنل نجاح نم ١ ىتحوه ىلع ناضمد رض قدَصن هددااذا © ىييجعلل ءيزحو ةغيتطلا
 ملغ يف يضخ ر ون ل هي ازّرغا نم مج اًمججامل ارد اسسه و ,ىسج يار, بمجادتلاو
 مت وم يا كاز و دنع مملع قصدها نا ةسياعْنع ةدامبْط ف دعس نبا هرهس يف
 نرتب ةيص ولا يمض امصراع د يص ىلاب كس اح امو فيشدلا نم عنكم يا ركأ وما ثلثي
 يانلا ثرملا |رعنم كذب ةيصولا رجا ناذ متاع ىف ة>إنز لك خزعجو ترا ولا ىلع اوف
 ظ ه دانسا خ ان لامار دلا ىلا نعد المج نب داعم نع بط هرب ره ىف! نع ه هيلع باند
 ١ "ليج نع نامسمل ىلع تارحا عن ىلا اوج ,نلا نا ةحرط د دوامد ى يعد هنكاوا فيعض

 ناطزوإلا نص نك ٍي بلاؤلا ناك سلم و عطاملا ىاسمللاو مراصنلا يسن ا مناسن ن اك
 طر نلا لع سانلاو سل بساجو ءلاحو لاري * دزني وددارعاب مومن قبح لئجعم ىيلا
 منخل هدلا لص 'طصللا هع دل ٌدداجا مالص اللا زغ لح هدا ىلحلاو رشا ىف” درخلا د

 يلسميلا ايس و يلع هدا لص :ليصملا ىعفح ةببضح ىو أن و ليست يب ناكذنا يو دابست
 'وطصلا انحننع عري نم يب. يدا نكاد فلاح ركب يضل انغع د لا و”ئحانما ناد
 ّقح ئخانملا ىلع ينل ةنرحو فيرسم لع يس أى نح نو عبزحا يح يجي هل لاح ىغاّس اد
 1 اقرانفلا )2 يلا نت صد يح يحن سح تدلاَح لت ىبل نع ت يح عشانك ناذد ديك علب

 دانس ءاعم نع وان ذولا ل زب ع ص ه درداو لسد طر لع كلا ةريررعت ىلإ نع ك ع
 : طياغلاو لوا 1 مدا ولا ئح م. جاع برع مادر د اح هنلانا م طلاقغو انعض هند
 هبيطدو ونص ىف ان ويه ١ن أش الا ىنلكت ناو ممل اذ أنّي راّمح و اهّسحل اني ددل هلم
 عجرم ابىإبسا يح دامّئكزاع ّس ضصدرخلا اه دلا ودار ليش لاح يفادوجل بيك 5

 يع ريذ ميبصلا اجر رلاجدو انا وسم ىب ؛؟اويعلا نب بحابط محراب دا بازحا يف
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 ضاوي 'ء اا هنس قيم فيلق الك ايدل يعج نيش خر هال نبا
 ايدل نيج هد دكا ين 3 ه ح برس الاي اريددلا ”,ىج نس و' يللا عطب

 0 ئه مل يح دداولا هك يع صني صولا لتجخادد و دج اه ايلن نبك
 لاقيد لسه لا نع كراسبالا ىدااياو ركّتع ان ماش الا تْض اخو باو دلا هيك لاب د دك

 م اسس يد اج دحا نمنع دز اتم ويا رعّسما' نيه امج ىل اكن ىلا نا هدرشاو 00

 ١" اهنأن دا يصل لا ةكسانم نم |(سن يده هنا فرعيل ف > سي ّيحرجبلا

 علا دبع نار ع رككسع نبا مارحاركل ثريا لعتخ مالا ا ماش 00ن ولكني
 ا 5 بوس ب ايدج هذلا نا قسم و هيلع هددا لي هللا لود نع انعلب نان يلا دلب نداعلاا

 لمعلا لنا ذا يلاوع و يم اصلا يال ماش يف ن ىف وهوس ناو هديييشسم | يس يا

 جس علوان هاذه درك ود سلع بجاو درهما ناذ نلخ دحا نيلصنن هلك
 يعج للا ناو

 «ىبكلاو ويلا نم ىرنتلا اذه هددلاا يعج يرتاح ناواحزر وبا قلاب ىطاييب الا نم يد

 صرحا ئشومالا ةدل ول ىنخلاا فت ىف اما ياددلا نْضِيش يأ لولا انبلاب تضم ذاج

 عداج ىمسا فذرعلأ ادح هنلا نا # لاّقم هد دانسناب ىم ابه نبا نع بط رم اهيلع الخلا ا

 بسب: سيب >1 قا ٌيلخ نه ادطىااه و> 5 كاسح لانه ب ددؤ مع الوذاؤف فرعام قت

 - دش اعود رج عنهن يزحف يت'ءلادع ردصإلا ىبحو هسضن قا قورعلاا مشل

 امه و 9 ىلع ابوس 8 لبلع رسب 5 مهاوسو محدضح لانا نيل تورعملا بلاط عمج

 ماسلا يا د حج اياب رم اهيل هب دححلا ضد هلا يلا بكل |سيه | بابسا يور

 صخل ينم دامعرملاب ىف ءّيلخ نه أدع را !ريعملاب ن ورعيلل يعج هدا ناد ناك اهيل ١

 هدب بس يلع 2 مهلعر سع ةءزرع ج دي نكن «اطخا يلع زضحو هلأدد مهن ١ ضن و فورحملا مهبل

 ابك ردها ي ناموا ادن اياك ايري اداةجا كالا ل

 مادا يذلاذ هذ 1 دي درلا مون و ييبعل بيبسي نكي ب دجلا نايا

 ىلإ 0 ٌسساها يبكى ةيانيحا 6 ولودب معادجاوي امم مل

 انا © رباح يو نكن يعط دانساب ير ىلا درمسن ىلإ نع ميا وجلاأضق قالا

 ا هد حا نع د ره لان اما و هب اجلا ما انته ةريت ره هلسلا زوج هئلا

 : هدو يملا لاح ىلع يدخل اواخر يخل ىنم هىنم و مدزسملاب ّةمذلا لها دبا زو

 0“ ٠١ سرلا 12 , 1



 يث ديع ئلس اذا لويد مد وطن ناكد'ك) سول ا دوا نب > ىف ةدسئم بن فاح نأب

را ذ هناكح هدلالاىا ”ناؤحلا دددا ائاج عىّمح لس هنثالاطا١ تليد
 بله لح ب ترق ولا ازد يلا ا

لا ف كولا امج .رلانا ل هر 5 الموس نب وكب ىدضل فيتم هنرهامأ ىلا نع
 ' "يار وس

 ىدرْسلا كلاب هاصخحاو بجلا طض يا يللا د مويصلا لعقد وهملا يلد لو يبش ١ شو ىاصلا

 مقل السقي ىا ممل ١ ايندللا يف هلا هن بازع عج ىلا نا هرير» ىلإ ئع ب الهنا ف

 ذؤعج هدلا ناك هرج أذ نك يول م يلا يعد ع ىعجن يدياب
 5 ل ين لغة ير

 ع ذ هد "لاذ نم هدالولا يا بلاط ىلإ نبا يع ىلمع يق يدر ذاعجو هرهظ ىف ىاءبلص يي

ىحي فيض فيصض رداح نع 58 ميلا نود ياس دةلوانا مطصملا صداصح نك
 الطلاب 

دج هددا نا ابد زللا ني بك وبلا ربط ايوب ونص نسابع جلا نمط
 يي اهل

 هريسو .بحاص يفع اىبوم "1 لامه امملاههش ؟ يلوح وادع امل ةزك الجرلا امه كيج ور

 الجي د يجد مين ايي نجد يهم اة( خ يرااناو ف دوع ارب ا 4 اجا خبل
 ديس نع بط دوسن نب! يعي ار هل و مزه دارا ليم تاني الحاهتمب در يهيم يف

 اج اوصاوسس يا .اهيكادبع 2 0 "اجب ير اضحالا د اسمع نبنا

 ايسوةدح وب صم نيب ,نلا ضمع ئع هذ ديل د١ ابارياج ريع دروع اركتسم رابح

 لاد دافصلا لارجد ثازلا لاح ةيلطملا طع اي ملئانا # نامت اجر وتلك

 _ ازعل و هرييعل جاحلا ر اهلل ةلاك 3 دا”ليعلا يف ٍِس ع ايفا ناججلا بحي لاعمالا

 نع نيا نع 2 يلع بناة هاما ىفإ (نيع نط هدلاديع د وعسم نا ئىع ّن ماوس نع

 ريداساب باطخلا | انزع نا ع او مردادمع ان ناجع راو ىنم ئاو باطخلا نبا
 وجل ا ياه دبع يلع نوفل يريد بحير ناوللا بج اج هدا ذا اخ :ئويتع 5

 ريعفلا ذ |يلنا ىا ىس دامّسلا و سس ل١ هوكي د ١ركمش داتا 'هأين هيلع ينل م مضأقا نم
 هل ايما سا طل فيدنم يدرتطديوس ىنإ نع بح للسلاو هكاملاو

 ا رص لارج بيك اييمج هللا ن١ هك هريغ د ىلجن لل هنع دع اش

 ' ناك يسفا هياىس ١ قاتم د ةداؤضوم يس لك نه نال مف طنا ىج

 و جنا د هك ئردص دانس ابرع ننا نع دعاه درع ارم

 ظايخلالا نه دوت هلاد نكد كائن ل15ل ذبلا لويس وه يدل > و اسي اطعلا يا :



 هدلا درع نب ءلط نع بحأه يح واههدد يااهش امس هوكيو قاالخالا ىلاعم بمتكو

 ان ئلإ نعارج مهو نإ يبل 1ىللح ردا ئلخ ئل وللا و ىقينا ايسوم اذ يق اوعلا لابوك نبا
 ول“ 9 مرتك ينل نبل نا ىلع ل >. بسنلا ئه ب رحاه جاضرلا ئه مرح ءنلا نا عيال دانسإب
 نيب اسلا عي اميل يد ىا للا موح لشاادا# و ئسح لاَدو ىلع نع تا 3ث اًشنا بهزد

 ؟كلدول اع نأ عرد سند لوس هلي دب هداضا ولع هطامحدل وار نأسا ام ىلع نبل والا

 هشا ن١ ف فارما ناىزس ىعصل ىوض يد دخلا ديعس ىنإ رع اه أعذخ هلو نهم

 زن ' نكيف ومع نال |ىطظعابالا هش مع ناك ناو ىدصخ ادع هلا َى ىرعع يلع مرح ىفاهت ٠
 ري ”دلا ومحال سعيد يلاد مرتحل ريع عش والرب نع هب ذاب اه ف وّمعلا اعيد هكا نالوا
 لحن يلح اجلا ايص ١ نك ْن دل ون ئيح ايحا نيش > تازما داوو وو فاه حملا نافيا

 نيخأ ١ نعاربن ربع رركلا ع انبذاب تاه و اد وصريع د أن وه ندا ن ينس ونمو ىف عارك
 اذك ن لذ لاق دازكِم يك هركد هريع دنعاه ماسي وهدنعام ناش الا عيدي لاهوت :لكيمملاو
 اناللا نع وا ئئجد هلاغولا ىم الا لاوحا نع نا وسلا كو مزمل ل وضح ئهددبّن دوعن ام

 اذوذاملا يجو ربع قمل ذيول حرش ْق مدرم لاملاّّساضار اظ ادن وارخ دانامهفا ةيلحلا

 قاما ىبس للاو عاطملا يب عس وملاو مى اننا ىف فرسلا 5١2 الا ضد ركن واأاعوس هيد د

 مزدامَش دصل ىلع مرح هدلا نا 5 ىعتلا ةبعش نبا ةريغملا نعى ةداصمعاط

 أمال بلطملاو تماهح يب وم ىلع لت اعزه دف دصلا مرحو يب نا لعد اهلفنو
 راح تيحيباوت مدللا نا ئزد ولا ريدا لع انفي حلا نيع دعس نبا ىس انلا خاسوا
 دش و هيلع 'ربلا نش عدنا هرؤيا زك واع قالح رض اط يباب هنأ ها دمكآو ملا علخ ايبا
 يجيلادت ىل ادا ناك هلاجر و ىسسا وع ىح ع وبلا يقابل يوا راو مهاّه مويا
 بج عراضعلا و باوربصلل رئاس جرسسلا سجل كرات ني دطتملا و ىسكأ اب ريس هللاس نم درب الف

 أب وجب و رسل مكدحا ستغاا ناذ ةيطعملا“ ناو دمتملا سابسلا و الك ذ هند ضاقا اجلا ش

 2 اي انابرع لمادملع ملاسعاو ار ذ 7 ىنابدن حدر تل ق'» رعذ 5 31 نانا ١

 ركب وح يذلا فذهب اور اعد هللا نا ع ةيعا نا ىلجن نع تد زاوجلا

 يردن اني كاسم الا يه اطرلا عقيق اذار ع سن هواطع ريشي ف داوج قا عسركيلوولا
 سلب شم ايه درب نا سهر جم دينين أو برئملاو ملتملا لاش بِلّملارط اح هزل ذم هلياس

: 
 يي 45 كنصضلئ_و 5 ك6 سيدعع مب تساولا ةيبشش و7 710 اا# < ا

0 

 كويل توم دو ' 27

 9 اللب نه 0

5 0 

 ٠ ٠

30 



 لشن لوزي اماينب امرك“ ,ع ديإم عدي ىركلاو موكل هياطع نه نين اخ نيل اج يان ينو

 ميلرع مح نلاَذ يس رانلا ن ليس نع اك تدرج بج وسلا يع عديو نسر نم ىطحيف
 00 ١ ٍةر يسن ْيَح هدا ذاط دمج, هدانا ةلإبو هذ و ارا رش يلف كاد

مم ماو كأس ئه ولع د تالت ارامبتع اب هعمج عزكم سرعلا نزلا هكون
 | 

 اذ هلى ايااعد ناقد ”ىطع حر اة ةلمح |ريف أذ مرتع نارح الدف هيت روح

 ' "هوني اضمي نشا يح ملا نا © درو ىراذلا رس يلع لاحد مد يلا نع كمل هك ذي

 لصا وار ىب ال يب هنكصحا نام ناداه رس و انارتعز : 2 كرام نا واهب ساو ةريعم

 دي دعت لع د أجكرلل دارلا و سايل اباع' وس دارك 151 صفلا ىلح لامن رب دعبل 'للا

 سن امع نبا نعرازبلا كاتبه كد مككجا "ولان ابل ناثبحاداوتساو

 أ ولحلاد ةكيلملا نا نيلشلا ىا ءىلح لح للاناث دب زان م ايشصح نضل قيفص

 دب درملا نأ ويم ابل وبلا ةرادالا ىلا و ةعبيطلا :للع ف نين يا لل ٠ دوو ىفالا

 د اولا ئع صناع ةراجدر د نم ايي ييردع سرع هياور ىف يأ اهملصلا اوعد لاو

 ديم جد ولا ةرك ذ ئه هناصا هّتيادعص هدا أشم لل النمل ون ايءإلا ]ف لازناو ىضت اولاو

 ادع ر بلا ؟ثذ ةاطخا اسما كر ةباصا ىلا ى دّدعاد :لطنا وكت نه صل

 .٠ راما نلَخ هارلاوا ماد 0 ”ىبرطلا :لخ يف يب يا ينم ايدل الكت ةدهاشم
 بامابزمر و د امعلاىرب عمل ىاوسا و"ةحاطلالا نع روم !لسجد مدا 5١ بلص ح.ريسملا

 . نت نع كن يح ىئجد لالط هع ذيادع نم لان س'لايف ةيامعلا ودي رار إظ يل اطخاو

  صداان اص اضف ىف ندا "لح ءذهلا نا نابح اباد مكاخلا يع 5 صاسلا سن هع

 يك اذه و ضمد نم ىلخا دنا يي صر لا ارجا عيه ئه اتش يه قط نم ديا ديل

 نادارملا ذا "سمح ل ضيق 3 ىسلد هد دارال 6 د ينم 0 يطع

 2 اهطوايو يع يا ىضدالا د نش يع مدت أون اج يف اند هرم اب قيتح اهب طيار زع
 ازهف د تدل أبو رح نم د "نبع د نبذ "يذلا لبيس |يلهس د ىغيدبا ىزيبلا نه د ىحا ليغ نئنح
 > اهنملا نيلل ١ ايرملا و نا لولا مرر نم ,ركذ اجب ود يس هلاو هاو ىقيبالا يفتح اج

 نع رولان م ملليبحلاةببطلاو ثلا 20056 0 نزحلا 5
 ..ايخان شوحولاو باودلا جاكم 0 ١و هسلا|



 ةنيجس لاح يضر راعلا د ةنبلا نم تجرحاو ثلدل نيح مدا[ساخ كج اصوحوتب ثادبا
 اليا نعرالارثجب بابل “نروسملا نه هرول ءلمه را ةممح ثينتْلا هريع وجاددا بارعلا و مون
 دامج نإ! يذم رمل ناك يرون 0 بط كان جارك د انو ةفيإا

 ىف رص شلدجلاد رد مزعج م انج د اكامداشا تاخولذلا ىإ ىلخلا كح ادلا ناك ب
 دامحا ياا يلارمبح يلا و برعلا ناخخ رار د ىلهولا نضامؤرتسا عفش رسكب ميش زادي
 مي يف ىب دادي ' رزه ياد اجلا بسحب اذه بويا نم لمسرح ف ىلدخل لف عدا

 نال اف مل يحرم يف ىلا نيدرز يف ورم ادرس معر انخا يبا تايياوبح مالي.
 دا ربح 9 اعاخ انعاذ وف ويس وم اينب يلعج ذاناذ واح ؤر ي'أسشن يثرب هدللا يلع ايناس

 دبع نا ع اهلا نع ّْن حافسب هل حاتم هدلا دبع ىلع ىف١ ببط ىلابيط نم يح ذا هلص ١يا

 ”ءيمك مارك هدح 3 مب هيد. اجلا ارب نس ئياور ف نط نم مادا يلح هيلا نا 4 تلطملا

 انيلح نم |.يظعم و يصردلا ازجا يرحم ”ضمش نف لح ذدا دارا و ماش !ب عض وب واير
 ًَ ايزمحا ءامج ىلع عمطب د هملخ سسك د هرمنع بيطيل منجل ام نعام جيو 'هيدباجلا

 بيتو ٌدداتح يردن نم نكت مورا رش 'جيخ مي نوجا رلحج د ءدسمج بكر د هد وم

 ه د>انساو ىدع ئااصيا مع هاوز و ثار رن يبا نع يي ىف ودرف نإ ادسصنص

 م أبو ىيبملا باكل ابو ارك ذب أنا كولا يت هنعمل اوه ولع مح احول ولح هيلا نا 8 يقنع

 اع يف ازين حايزع اههجاون وامي ابنج ابي بص ريك :ىلؤع هول وءاضبب ندد زن ناولا
 اسيئزعلا و مولا ناار ذب نيب د يجدي كو بعمل رت ىسيل هدو لت امصناد فارطالا

 فزربو ولدي لمحل هيام ثلث و نورس مون 4 هدلل أهيم الح (6 ف "هه أعمملا أين ملا حاول ا

 اص هللا يلا ايص ون يصر "ملاح ىلع ديصلا ناك خان اسسام يشي و لذي د زهن د كرد ثييي و
 اهستو دج لاحد و ىسابع نب نع لع ,ك سسكع هسكع محو وسنا فرح هريشل لاؤن نب
 آر رتاذا يح ئياسلا لع ىف ن اًمولخلار دح يا نلذلا ّنلخ .يلانا هل تاتي دانسا ح
 . هد كحلاو لكتب و دس اداب قبّصح حرلا باخ نيس رازاذ دعو هضم يا ملح نن

 د٠ مجاخن الغ مب ديمتلاو يف ونام قادم يفاكن ناثخ د احسساو م وهوا خاج
 ديلاعلا ماعد أذهه نا كمنان يلع لاحلاو ل فنا فاسلب َنااَذ يحاو رسلا يلعن مداد م هلعتسازا

 ار دوم باجيا ىرح د ىلا لاه :ىبيطُطلا نم هكيرؤيسللا ماده اًده يف اق يا 40



 0 ا راب يباع خب ليسا اورج
 5 ناهرح نع ينل ين هيلع فطعا هلو ككدطخ نم مش ويلا ئسحلا و هيلع ضطعا ناب

 ظ اهح ا أي ناكلا يسكب كك دوك دلاأرُك ند ىلا هيلا لاو تيد ن ّ ١ ١
 ذاق ملا رخا مامتسا نا ذصو رش نم نكمل دورين كيلا ناصياب نوت معرلا ةلصد ارك 7١ ناك حرلا يخا مايسا نا نهو سنه كلو 010 7 0 5

 مجرب ىلا ةرغرلا ددق يا ْنلَح هدلا نا للا ةربره ىلإ نع و 399 0 :
 ثلا بوح هرك ذب دضعلا خد يام الخ سون. هاركديا ا 0 در دا ادرمك

 00000 اك لجو ين اور روبل علم نيبإ م و ائنملا هبإ فرشملا اند 0
 ها 3 السمرا و ءرجر يوتسخ و *” دمع رح دا كرم اذ ديه انه

 . نب همن يم ايي ملا ةورن اولا ةرجرلا ئم هللا دنع يزئ ارئاكن الجن يل 1

 00 ب فو موعده دب تحل دفع لمدلا دان 00
 0١ وال ولاا ىلخ م وز ىاحددلا اها هرش و ةرب رح ىلإ نعى فول ءاجرلا دحر ناي عرالاو ت١ ملا دحام د' 10 رث * وفق اهل > ئه يار املا ئه
 ضيرالاو اىسلا نيباد يانط ىد يق ضرالاو ثاوسلاوب مم ويلا م وباحرب دم يملا ١
 الا تالا اك رن ة نع طخ اهييد ٌةدحاو اهم : ١ : . 1 ٍِى
 ة 00 د ناوستت واوسس هدنع ةكسم ارخا ؤ تحب ."شرلا» دل اهيل الملا ..اكاذاذ رح 1و 0 ا دلو ىلع م رزاولا ِ 1 ا اع 0

 000 اضرخو 00000 للا ينوب كالو ع دهان طل يو علا سو دز اهذد ناو يان عا دانا حد سلعه ١ ١ هلل ىف نع #1 (ين داعلا ناس أمد 21 ئلح هللا نا كه ير دكا دزوس ىبإ نع مخ يس راولا ناس يعد لع موطعب ولدي رولا موال اهات ايي يدل ف ةعرلا ءاهجناييخيا ع « ىلا ١ : فاي و :
 ايها زب لوم ١ منع عر. ١ الاد الثبالا عقوحرادملا ٠ يحل نه تيببحلا هزل ربيعا ىالمجدلا بسب رارشح

 / . ر ناروب ١ (3 ١
 ظ ا يه تا 3و نحل >ابتلا لاوك اب تاربجتت هذ ن امي دش تاتعد ليزيسلا و يضرنا

 ' كاد يا 2 : 3 ,

 ايزل ىو زها هل ب 0 10 اا هيلع لول غو نجا
 ظ رح. د د يف >اذو ةركذق نجار اصع زم رووصع دل يول ل
 «سسيللا ةمالا ءذهف يئهرانم ةيواز ناكت ىل اهل هناا نا ف. نولي



 مللا ديرب اهيلع "مل زغ لحتك مل دادقإ هدرب مل يارصلا ىف هركد اهو اهيلع د دشيد يلد
 مدد هلا ن ميل ند ةلمهملا نكس و يلا ركب ىتت نع ط رمل مك دي وبراد سسللا يك

 يطل يا يندر ىل اها هللا نايا جي ١ لاحد هلاحر 5 ١”نكاس ةلرهل ةزرغلا

 دخلا ه نيا يمكلاب ”ينخرلا بحت ينفي فلظلب د يدححاسبد لب يكيش اط نوح ميؤلكي زد هدابب
 اليك و بلاطلا لري وايل انا ف اين ىلا ف ,ىلع خل داويلهيض١ وه وحب ولا ئسحاب وهام

 داو :قشلاو ةدمدا لاب نمل ف ياام زلال نم ةرخأا قة دصاقا
 نع هدخ ةرخالاوابن دلاريح 6 ذ ياو كنخلا عب هلماعلاو ىءلحالا 'يحيلع شحلاب ٠

 ىلع نع سعد ين ٌةريررمع ىفإ نع بح داعلا دنس و :يلا "يش و عيلا يصد يزد ب هللا دس
 ى جوز هلال اطظ تان لاجراء ضعب ديد اساب ىسأ ١ ئع راارلا مع اها ىلإ نع نط

 . ثلحاو يحازم تنب يس ١ن وعرق ةارداو اهي يجوذ اهيلحجب كح بانر ب ترم نجلا
 ”نطصالا نيب ىل عوج يخل فطحل اولا نطسص الا نهمدلا نييصلخ لكلا يماوم
 -قيللا ىوبر باس هدلا ا كو ضرهي هل نم هدانسا فو يق وغلا ىانج نب دعس نع ط
 نع < ديلا موب ملاين يا ءىبيخ ما رْجَد طمخا هّيباع دسك رلخ داىا ناعرتسنا أع عار

 مح ماى يملا نه ىلل همزلاهب مانا هيدا نصا نع الجولا اسيد قإح هك ذه ذرش ذرش لك

 ْش اشم ىحاوصح عصري و ل دعج طرد ئداماعي 5 ,لضنج روج اد نف اتت سادس عيبع ذ

 ن١ أو ؛/كا هب ىلدا نع سح ن مدع هريس يطا لاسيد تيد له ١ نع قاسم أك و هد وك

 "نب دللا لأ ذ دايزخ اب هوه١> ارش نال نذر اند هلو سا نايف وها دياور خف و مس هدلا
 ظ ش أىرس١ ناك والجاه يشد رخل انهلااينا تيِلُم ىطاوطص ١و ءهدع د نب يس اب ةباط

 ظ ”رجم ملو نري ند رباح نى م يح ني دلاب اوي املس بيطلا ارك ذباح امم حده وكت بْي
 نايل ةدما اكو نم عمي تعنعو ناو حام مانا يرطب
 ظ ف ةاحر رع :يحرلا نص ناهيالا لاو نحدب عحاو اىتهن اص يفا فاض اهاواهيلا

 ظ 1 © اهرح ناد نم دروع ند ايعرص يراذهل ١ يسر ركذي نا هرمح ناك و لاود الا يلح بانك

 اىسالاب اكو قييدلاو ع و كهريع ينال ,سيخ ف ملازمر ؛ضخلا اف لوح

 1 رددلا انا اط عئاص لدج "لاح ميلان يكاجلا طبل نكت ناعلا نب ني نح نع ن اصلا و
 82 أود فو اه ويلا و أى هلا نع ىس دوه ضخ املا نع همم يا يس اب بيط ىناشت



 وعمل منه ريتا ١ هل 5 مكارصم ودك دصلا يف لالحلا بهن بيطلاالا شيال اببط مذلا نا

 عاطل مف اظنلا بحي ئيطن ينرثا ءجولا يلع ردايرج دلمحا لهي يذلا الخلا يا بيلا بتي
 |... وتظل ةيبللا عاملا قولا ةباب هاك يةديتعلا سوخ نم ةنطاباد
 رادلا اهااضعلا يح واش عمج يبن ابدي

 ينسعلل املا ىدحا نجح ىىبش كلو
 ١ وئلأب

 نرخ د زيه مب |ىيعا د لس ىلع هدا لص 'مطسملان اذهق د مييمنفا ٌةرلادح و يلف داانو يف

 نعال و «ككييسلا 5 ةأملا معدات لو مسن ده اوني ن اكو مبعد ةل1ؤ ىسبللا”_ىاطن ُّ

 قوص اكو يلإ نب دعس نع ت ايئصازع دعو ْثَن داحا زددرا سلا زاره 3 زا دونا لاو

 | .هةودص ياو مذا بك م هل نلل صاع تالا وع نو اركي وفع هينا نالاّقع ءلاحر جس

 ضنا ره ضغبد د ورم "يب نّضنا نم بجي وهن افص و هايس ١ حي نال صلح نم

دنع ىلاقل هرذا نا زوج 'نن ن١ درع نع دمع هللا دبغ ذوفسس نا نع كاهداردضاب
 0 

 اظفاحم هيدا اندفع شا دزع اوكي كدب ه”وعيد و ن أند لا هويام رعي ينعي يَ لك

ريح يل لوييناه رب دت ه ماي راظنيدو نططلاةدارادنع در مدلا نتا يلع ١
 هب ىطنلا ري 

 هلا نا أ سن ابيع نبا نع يف ذه زرنا كلا ب (لنحلا نع ىع ىلا نع ارح هيلع مادل يد نح
 زل 'وع د اديه رال >ارماد يلع لال يد” الاو ؛يدجلا نه و ةريولا نم تلوح دوريع
 . دويع باطلا ني ىِغ د5١ هبيرلا لح يفر وتلا ه دامع نم بك صحم نعرجزلا و
 "ميسم ر قطل طلاب مل ثويعوملا ئه ناك صو نم احل ب نه نال مسحب اك ذل ىنف

 ان ايالا ب نك يف ف اهيصالا :نمجرلا دبع ديد ىلا داش يش و ةلصولا نوت دارلا يتب
 ظ ثي دحلا كره يبجذللا لاو هسرم ةبسب زها ضاق ىو مملا عشان نبب نيثرلا دب نع هل

 يل قف نم وهو اين ودل وج ياعم ىل ةالا ولا مرح ناداحلا ئه و داع نه لاك يف اكلددلا نا
 رئيلع انا برخلاب من ذا ري صملاو انزوجل اب مرد ١١ هل ورش دع اطلب هلا

 50000 ناب

 براىجلا لفنون لهاعما هللا هب راح نه و هل يسرو ,للائه برج اود ذاذ العمد ىلا اذ

 بح ١ كاءاطلا نم يم يدع يل ب ترد امو ؛ركأس وق رهيش ا ره اظلم ءلع حلا نم
 هيي امجد يالا لصالا هال ٌيانُك واانمع هيناد١ نع ىا هيلع مّررص بكا ايف ىلا

 ومع عيبجا نع مر لقلا يلا قدا وبل اب يف سرر رسب يدع لازبدل و عذرسلا عينج
 مص تن رثذاجب يلادب رمل تبا ذأ اهات ف هدلوا يغب مربحا يح ةداسلا
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 ا



 يسن يلا لجر دارج ىطضسب ىلا عريرو برع ىذالا هرم وب مييسن يذلا يوم
 وع نمل .يحياه الا احزن الو حمس ال و يرد ال يح ءيلع اهل اطمح ناليلس هللا عك عيا

 ف هساعاو* داو هل ددللا صن ص ”نرارك يه وا هاص ري ةلاع حر اجلا هزح ميا لشد

 "يبس ,نطعال لاس نا 3 ه اصرب هلاع هحرا ون عيمج ١ صدد ووش هياحو هر وا اك

 نع ند درتأم و ةويبحل مدا بجلا لاح ذه و ئاخي اين مان داع دل أب نا ن ود ىب دادس ناو

 ضو اهو زحام بام لا يسن ئنض ئغ يهدر لعام نا نش ين ةياود يف و
 هيش الب مهلع ايو يح ميو اهش لا نم وللا ىسفن نعم تالا لعاخ ان رهايفداربملا ٠

 ةدارسم هركأان او هب يعص رشم نوما دركي نرش ةرهذ يهل ارزخلا ين وم هيلا
 عا عرولا نادع هن انا عع ؛ د ذللاو نارشلاو ٌةمعرلا دراوم هدول هال هل ةديزاو

 هراظناو هرارننا د كا يالا يايات ولو ذولا وعلا نم ابغاه دع د دق 3 هافملا ند

 مهاهالا نايضخا ند ”هرمس ناز ءلاو يت و درلاو ا هزه دبا و نسم ةلرلا و ىجارو

 مداجلا همييعال ل وأ دج بد رع يا نالا لاو ٌةرد ركه ىلإ نع 0. طربع» دي انك نمرذ يف قلا

 يلح يبوسسملا نيم >الا ىم اماح تهلح دّعل ل وب وع يل اقدمدلا نال اناركتلا وب هود يملا

 تضلخ و دويدانن و نوكيا ركي اهي ررعلا يع ملا
 اليا نود هلم اخ يسع هان ةانثد ةنيهوم ةانشب رويت ل لك ةريشنال يف لجل

 اههذد ,نكيان اردد نداعلا ؟كرشد ى ي'داربج ريد مارلاب يلخا ماد اذوب ونش يهل نر دك

 دورتخب ىلاوماوىلحتا يا م اؤتس هلا 0
 تااييشباو د ياعملا ف لاسريرس لاو ادب وبلا لاوحاو هدلا ند ف وخلا مدع انهرا مهلا

 ا رثملا ورينحلا نْملح اناءلاك ىلإ اكد هيلا نا بدرع لاحد نع نلا نع ت

 اهاعواصزو ةيبع وا ه يملا » نوه لحج يف اه هدالريسلا لد لعذر نك نمل ايبود رمل هين ىلع

 ن١ ظن يحط دانساب ىند ابع: ىلا ع ض هامسلاو يفسلا اها رااهرّيم و داشرلا وريجلا

 ] اهدر ودي دار الا هثرجلا و ىسسلا ىلس نع زاج وعد مل ديا نح اشد دم

 نملطّيح يدااولا يف يصلانع ج5 رع هلا نع

 ذ ةوي) لالب اي لاى اوج رحاىلش انارورشم مريح ناد ىداولا ازرع ني اورج حا ناد و مب 4

يصح اه اجلب يلع ايلا ةهلسحلاب ىه اًمناب ن ذأخ ف
 ُْن د سلا ع ولط دهن يد .ل

 هل (



 اشرد ىا اكذب قدس مدلل الاء ال لاك نم د : ران راندا يلع مرخ ذك هنلا نا اه دام ىلإ نع

 نوسو ةلمملا ركب ّن اع نع ف ىف امد ىج اذ ىلا طنا اهب ىلطي يو! ءنلادحد مسلح نم اصلاخ

 ع داز ىلا دما دع ىلاعت لانا يد درلا ىلاسلا يجر“ را ركام ئنا'ءّيح وعلا ٌةاشملا

 | زل 91 نوملا عزب ىنلارجا عرج يلا نوكتس رج نم كر يع د هرج نادر تنك آجاك
 ريح نالصلا هزهد ليم ءنأك مل اددلا ريح نعي انك مق اميلشا و برعلا لاوها زعا يعد

 7302 لد الاذد نو زيبا ومرح عفرلاو هزص نهددب رخام رولا اهندللا نم نوب
 هلم نين أيد ايش و زحج يلا يك دا «لحج> ير زل ىشج نم دارملا نوكان١ مز ال ذا لولا
 وعد شاه ت درج ىو الزنولانا ىو هه يلع حاد لاه هب ست يلا ملط نايفااشعلا

 لكرطع ادم هنن ن١ ل يرازصلا ,ضمعن رب نيا لاق يودعلا قس رملا بؤ 'ذح رب دخراخ

 "اود هيك مدج دارا راو :يرم و لذ هل نعرف يذلا رض و هظحيت!هظح ققح يد
 د١ ف ىسخ دانساب شا نع هةْزاج لاول دو اهلا لع كالا نال بو زلملاوكا مدع
 هيلع ردا لع هللا لوس ر عب 5 زعل زهر ياللا رب ان ' هللا ررئرجا ا هوحا عد وأ دق هنلا

 اجب كلم هلدف ىلع مزع اه5 دايزب هرجادي زيد يا هّتسانر ل ىلع مجورح شت اذ 3

 رااجارت يلا هدلا نا قو ير (مضن لا سنه نب ء(متع نبرباح نخكبح هند مولا
 اذ اهةوطاذ "رجم يوعامجا نأ يي نهد ىرحي ين دل هلع مع نا نم ين مينا دا

 مهاد. يم 50 اج نم ل هزضنلا نود داما ءلوس رودبلا يلا ءودر يس يف اوع نأ

 , | هلهو محو شا يا بيك هدلا نا اه دع اًسرل نكت شيعط ينزع نش ا نع صاع ىلإ نبا

 ويلا لعل نضع د لاكالاو ىاهكدلا لان اسحالاناويدلا هنو يف كيلي

 نسرين يرابناريع ؟ىتس اكل نيا واي يا ىلع اعرس "رحم امن نكح ياشباب
 هلل اد

 نصحت ناز و ين رط مط اًمربغ ًادحوا اد ويكند ذا هاوس ام لك ناحا نع ةداذب ين

 < ريوس ولعت نأ يلا "يح كلاي ”لتسلا اريرسح اذ امهبد دي دق رخا صن ةداذال

 | دصقن النا يطرلا لاو اك هللا ناحانمو اذ وهز اهغرساواماليا (يخا و نرطلا
 حبلا اونرسحأف ىو. حب ذا ذاو كما نا املا يف ةيياقلل ١ يف انس ئكت بين نهتم

 ةملالا »ارح ابو قلصت عززت اندرجوتو فنعب ابن لنحو "ىف رداب ماذا كريص رسككاب

 ييرح ١ ةضجع اورج ذي هلو دربد يح ابك ردو ايّيحاراو ْن امندلا و ءلصان ايوزيج حد
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 ف ةاوفد رب واهربع قاب دو ةلاطلا يف ابوجو ,سوس يا دوؤتس <! ذ فيا مكدحا دجبلاو
 ايف وم يرسل كب اهيلع نيكس اره و يرد درع اهم, هب .ذ ةمحار هل تلصح اذا جلا ف
 ددق د ضيا ليك هدالا نا هلل ناصع ج1نب نجر نخل ىم وا نفاد ادرس ىع ع م مخ .جاتؤمخ

 اول ئوملا ءاطعا وان نلا هزاع ديجي ولا ضاوفلارل لح ىاان لا ئه هظظتح م ذنبا ىلع
 الطف ةلسلا للك > باصا يبا بلا حط لا يبل الث ذ كو دا ة وده! نلجأ زكي 5 هيلع دب
 عملا ناس اان وايكالام كارطتلا ئولا ان رخ هل د ند نا اذا ندا ىزالا يحلل يف يس

 اهيبدل ىنملا ايزو يبا املا يدحا اه نخل. يوب ي١ نعى ضنلا وذ وججالاب عطنللاةياور ىف و
 ابزط غرولا ا راع رك ذ نه صا يحام حرز اب رود نا يان ذكي و لك 3ث دصن عرفلاو هاي

 يفادن و لخاقن (ة راب مون اانا هه ةرئيرع ىلإ نع ندان ويصف ضاوتلا نم نسف
 ”لظطفارعاوا اولا ىو لع ىلع اوه ده ايسلا ون انسخ بكب ييبيالاع هاونن
 هرانضسسا نع هبا يتس اوا وفرع يح ',كرلملا نه هدم ةركذ يف اكن هدا نيد أي |ريؤ انك

 ل اننب نا يمك لا هر اويلوتي لا هيفع صرع دمع ةدسسجم عنخ ند نكي فيك تشو لف
 اب محن اذ الما عنامل ازيا ناماوس قادر نع تاشش ناد:لماك :نسحادجب ”يذنن '

 ام اونر> يلا يقل ئع اههج زحا محال سن انسح .رسع اهيبح اصن هنزنع دلل ١اييدك نسل ي'اويليعذ

 ينل نيلط ينم د جلد قارسكلاب ىضض ب |ينبس ىلا اهلها رثسع هلف ةنسحل اب اح ئه د نهلا
 وونشا اى لشن 5 بلهلار يضخ و م زعلا يدص و ىهلخالا ف ة>ايزلا سسك هيك د ادضا

 موني اليل هرك :لهاك نسمح هدنع هداك يباب ىو دحر اورج درا لذ "ليس ره ناو
 لو ةدحاو ليس هيلع يفات هنا ابك يراوش اهنف حن ادأموإ ود ىعتعبب يه درج امئوك نا

 "لي ايلع ىحا ئه يك احالا دلل يع كل و للطعن ةييسلا باج يغا درج ني
 . ان. ١ يب ةركأ لف رو ذعد ربع وقف راذرلاو ايالاميِش عمم لخ تانسخلا نع ضرعاد
 نه د يلع يب هلحلارب > ام مزح [ش او حوبللا له تلا فرجا ىف انك بسك هدا ن١ لو سامع

 يدا و ّةدملا لوط ئعدب ىك ماغ فل اب عر لا و ثنا يملا <ولخب نا ند دار الابد تملا
 ركل > وجم اللا و اىسلا اينو داوي لا "شعت مدع يفلان اله ىهزال نس” للا ورم ذعملا نيد اه

 يلع هريس رشد رع ى وك هدمعاب يكل و١ ه درع لع قا شمرعلا زرع وضد ةياهيلا مدعو
 ىلخلا مرج نع ار سس ةنوك نع رابع رح وا باكا الذ ردح ملغعن هرمالا "ل لج



 ظ ظ

 ياخ |ملحح يف رقما ةدوس ا اخ نيرا نيبال نم لانا هنا داك الزج طاع رب
 رش أيطخدي لا نع لصد ناطش اهل ريش اهنس ليل لف ياذيب تال ناك ياراد ىب انآ الو

 هديداسا ىدهبلاجر و رس نب ن اويزما نع كن سيف والاب لوحدلا قش درب بززلا ند
 أنا ئذ !ضوردلاو تايسملا لحين ائش جروللا وا يل الا لع باثكلا ما سكمرلا دا ترش

 ادهد دك نا ةمجرلا نول اهيداؤدو ينلا لن الح و ماعنالا لام طوصوملا يبا يجرلا نخرلا ١

 دحاو حصا ند أمن نمح رئيس الا ىف ةدوجوه مجرلا ىورح ندل ١ئع ايس اان نيمو

 ظ تضع يا دئاعو اروعو ندو هيلع ٌتماناو هميلا تنحا يا ,ئلمدو اولَصو ند ةخرلا وهو

 هنللا نال# عمم لإ فدنصل ىروض برج نع سطمرع تدل دزال 5 ٌيمحر نع دن دوناو هلع

 دنع ,ىج ممن مل عسي يمل اول ةكسنلا يف م درللاداذصنأ نيبوتسلا مَع نصرف يبا بك اذ
 امني ةاسلااومطتا يااودس اذ رى عنو ريجفل نكردل بجاو ويح ولا لاقنو كش شمل

 .. اغار هئدص نب اضل نعضلا نوط نس اع نإ! نع طاعرثش ئورعملا هجولا غر ورملاب
 .اهنكرو نيت رولا ذ يجوب مح ياام يلعن الاد :يمغلا ى' :ىهتملا عض نذل نيكي نا

 َِن اكياس دلامجول يا اباشسحاو أب ادإا نتن رصنت لاجولا ىلع دانيخلاد نيعارط ىف

 داليا نم مزيل لاتتلا ببب راك كرت يف ف يلا يا يبش جا
 دوم دل! نع رح داملاب هايج مدعي و ميلا كرب :ليضنلا«ذدق رادعلا
يا نارا دمع وللا لاصح ْت هلك يش يانا ىكل رك فاك هينا نال هب نبال دانس اي

 : 

 "وع لنه ناداه دلا يف تربصلا مذرو زد دال دمع وهلا نم مورطملاب لكلا نب داره دنع
 ديلا عض دياةهلصلا قري لا جوخ وريسملا لع

 : يي نع بط هوب هوكي اهب هرعت يلع

 لامتخلا انس يك هرك ىلا هنلا نا #ها نإ: مس رهاج نل ىلي دلا هاور و نسن رم ربك ىلإ نا

 دصتلا تأ ئملا د اه هيك هدد أكالاد ل يا ٌّنهزنمعللا ْق تكبكل'ابإذ يأ
 ةصنملا و مك

 .. لح اننا موزملا يا ماعلا يف ٌتفرلا واموإ غش طبخ هنا هاطعااه. هيلع ث ديقملا لع
 دجاسلا لحد و برلا بانج نع دوبملا سيل ! ويشد يلع لدي هداو د يملا دنع ه(ييشلا و

 لاحداو مارح ثمللا مهد ين والا ى لخواهوركم ةناو تكف رؤن أهل وح د ىنوب بنشولمناو

 ري ريع ثيم حاد و نمل جالا ظنا يب اهلا نم ن ذاريؤب تاويل ن ويلا
 3 رك مدلا نا اضي١ عاطتا ميزو و هزسرم ريك ىف نب حي نع يصارع هريكب زراف نا
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 يبدا ىلكت و طلاق ةح اصنل اد ابلغ ١إف يملا يلا نايبلا أ مله هدهلدبا مي نايبنارك
 دادود نيراوع عضل ىيعتح ٌه اما ىلإ نغ نط هيلع هربكتو هريزع يع اتخلاد اهلط ايل هيدا
 بتي اهند يتب ىلا نم بيع وعد دن امص نم هنال مدركلا بتي داوج يدا ميكن هدلا نا اه
 أه >د أبيت اسنس ضغبي هياود قو هوكي د اص اخ ىلخ منه هونكد يلحلا نم ت هظالا يلاود

 تكبي مل لادن هيدا نا هه ميج ٠ داش اذ دورس نين لبيس نع به كزح ص اح دساو و

 ””رجن يذلا د 5 :يبل و ةئاطب ميش ن اين اطبد هلو هلااره هل اك :ضيلخ ئاخكم !ةلو ابن

 © رثبلا مى رعاه يا نب درعملاب هرهات منئاطب ب كملا”ناطبج ءسشم مب ”هَش هدارسا جونا

 ال ايخالاو كاتول رن اطدو ءهلهت وع يف 9 غروطسلا هوكلا اه ريكتملا ع د انزتت و هنسك حو

 لل رثملا يد دّمش |ييد درا صعب ناب ؟ويسملا * رن الطب ّى وبي نهد هرها د اسدا ك يت ل يا

 ارد الا ئه مكانس يعبي ملا هللا نا قع دة دايزب ير ائهلا يف نحو رب ومع ىلإ نع ّت د

 مليا اسس دلع محام لاخلا ومالا ماو يبا وةيشتا
 يلم هيلع مرحام د سند دب هللا عاهد ايعد يفف ةرجر هه دابجب انه هللا ههوحج
 ناحرع ىف مالكنا عىن نامرح بجوي همرحام ىنادزع يل ه دحد ميه أربح مايظ وع الا

 هبلع هلا لص عطصملا لاول ينحل ةبزم الانف د نيكد نا رسملاب قو ادا يع ددزطما
 منه هدانسا و لست ما نع بح هب سابا اوشن ميداؤ هيداقتس هلاود مذ اسم
 نع اه اداب بيطممل ذا اهيج 7-5 ياند امك ىرغن مل هديازا ٍِ ١ لاجرم ملأحد و

 لال افخاذ اي! ةرلا و .شملا نم اهيملنج ق١ يكل وها زم نام يبتسم ىف اهف صد ماما
 ند ولا توب اهّيِشلا لاف يمححلا ا ثيدراوملا صرع اناد ايذولا نه ىضنلاو حلا نه

 سانلا فكك داع ينطرير ول وح" هلم ولا ئه كدب نل بل ةياور يف ثول هانداول
 "نيش 5 رحا هملبت شرح الا ثاربملا هلو ازا نم يشار ضخ مزجلا لطم ناكولذ

 ”خ اهلا ارملا كي عاد رم ملول" ين اوتكراه رك ماع خلاد هل هب باطظخلا و'كوبخا

د "ضفلاو بهذلا ربك نم عش" اهراخ داو زكي اهرخ انْياَ
 هن مد اهبل لظحاخا ىلا ف 

 هنعاطا اجرها !ذاو لامع دو ىو هجرح نيصلابب نكت ايعاججل يك دانال مسيل

 * اهد يف داز هلاهو ايمن ىف :لظزح صحو نس ىف اهنع بافاذاد ةيصحم ريع يف

 اناا نا اف. نهزيعاو أ ملعرشم لع كنا نداسع نبا نع قد كد درب ١اهيهلع يسشا نإ و



 هسهنب ايست يود 5"مك دصلا رهاب ىنتعا لش هللا ناو درصلا ئه بلطي اناج نه اي لعا ىا

 قح (يىش ىف يا تاكدصلا يف ذديرعتمل 3١ بريوش ؟كله نم هريع الذ المره يذ يح نعرن مل و

 اناق دصلا ايا هل وف ىف ةروك ذه ازجا دب م احانرخ هبانك يف ةمه يضماهخ رنا يا وهادي رك
 ا نا ىيونص يب خال >ايذ ب نه رلادمج هيهو يادرصلا ثراخلا ى دايز نعد ةيبل
 ههلسأ ةيبعألا يو ه رحل بلال يا نوملا دش انعنم هلو هدابع ل اًمْسس يداتنعم يدعم
 . ةشياخلللاوا نو :نلك لباودع ىلا وصخوهد سلا هارب مالا سكب الكم شعب كو
 . ةشياعوع م الل ابح١ يب ابريايك اذ ثنا و هن رايح اداه ونجل اهف !دنش هياسس ريدك رمال

 سكب نئللاو ةد اجلا! ويكت نا هاش يالا يا اندز راد انرحاي مل يل اكد هدلا نأ هو

 ءىطق وا ,لكدوش تبالا ين دن يستاطع تازخا اوه از نو د ةششس دل ملاك ىطلاو ةدحوملا

 كح اضناىراؤيلا هاورد و ةمشمد اع نع جمع ومالا لع امرا اديارمن هركمت ب دما عنملاو

 لال وفع ىلذ اروع نو ضاري ربخوا ١ درو نسف ىف دينا عيسمل اعبي حل ينحت هلا نا

 .رسذانخلاو ّتدرملا تن اك ند واح اك الرس ا. ين نه يسد نس تاوعانم سس رامخلاد ةدارولا

 ىلعجي يف اهل هللا نا. د يسمح ئنا نعود رش نيبليارسالا يس نه عيسم بد يا كرك ذا

 رارحا هب ابيع انهى يل اينمعملا مذا و توتسه نيم ىفرع ناسماف اسلي مالكلا فانا
 0 رب رمد نإ ئع باولالا ىف يزاول نيل فيك 3 يلا هتك ناك نه نارعلا بالكل ريت ىف

 اه كسا ناو انزدملا نه ىلا ىضقلا ضد املخ يلي ل سانا كل هيل نزح هدانساد

 نعشب١ نال اهق ضخ اهّماخ لم نعد ظن اههبلازتن امو لع ىحا موي ضولبيل هدابع
 «يداّدلا ف كنع هدارع هوجو فرع د هبامح ا اشم و ماين وا ىذا نم هللا يف يل

 ال اوني يأ عضتش ملل يا نا ويرحلا نب د واذ عضل وص نري وه ن١ نع د اسست عرات
 ايزل نا يبلا ناب اب لود دض هل ذالا تح ىلزملا نم ىس ال هناخ انش هل عضو الاكد
 اهريؤكر ايم لاين د هلك أت د هند عي يا يسن ١ كم دي دشتن يضخ عطب مرش |بزاخ ارش

 كلت مضاد دإ د ئللاو هي هيئات اًنساام اهييد د ابطدلا لغ أه اهينيد ىمخال عئانم

 اخاف أحوهزلازوبلا تابلاب يلوح مل ودا زداف ربكلا ي' موقف ا هلك دل لزق د لتي مل نذانا ل بح م داسماو قلل سمحت دبع ب بأول نب ىراط ع يخ انما
 سيطتملا ايحو بطلا لع :ىوع و نا بيبسلاو نابس الا ناسا ميد درجت خم نم مرش
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 لو انيس ظلال اا

 ,لع نه لع ودل لزونادلا 22 لوني مل ىنلا نا ف حيت لاو و ددلا دبع د وتسهل! نع

 د وجيم ودل وود بد درجل لك دياد د دش وه ؤ "و دلل ادلا رضحاوماوبلا كلع ءلوجج نشوراوجج و
 252 هلا هرب روش و هلاو د ال :راذ ثوملاوعو |وضتحل ”لصطع ماسملا هلا هزل اش ئهدلا ليي لنيك
 تابحإ مع ١ يد لدخلا ديكس ىف! نع كاموملا ,رحاص ىلع د لع يدذلا نعرملا يا ثول

 رسك ءاطنا دف و. ةانشملا يب (يلطيس ذنا لع رئي وهلا ةصرح سوح ل ياك ىلا نا
 مجمل يفا عت رثلا ناكلا نه عوزلحالا عض وه ءلصا لودطم» يس !اييم علطم سس مالملا
 فِيمَا ابالا هم مع نو ىلع طيس مدا لع د والا اييشس ىو >:0 يع ب ربك مل هنا دارماو

 بها ذب اوين أيرك نا رازولا نه ةراوعلا نجم يعد 'هزرخت عي مك. يع كس لد

 تعد يضرم نودوبس نا حاطط سول ل بابل و قالا سند هنتي اك اهيزدسل ١ نادعفا نم د انلا يت ايد نب نا يدحا
 همنا مو وا نا شد هيد ماص نيل اىايصابللا لع لكي مل لاكن هيدا لم طلخا
 ا اد هيد ملا ازد داون "تندد ناس اييللاد ىشساود راايولا نال هلرخا هل وانصلا ف

 ىر 0 ىلإ نع ب اقلالا يار ارسل و علاش نبا هاوسن و مذلا ىلع ١

 اهيعضرعا مد دلا ٌيِلْخاَش يلاقد رللا ناد فرعد ؛ل ند هم ددئس نارفاع روساو

 يطد رظن رك دعب اهيبلا اخذي هلذ اهييع ضربعا يس اىييناراغد ايوا ال هرب دن ف ذح هند
 لوصولا نع «ىط اد انيهل هيلع ايي اًمحى'ايننا يح نغرمي.ذد راقت اهيل ا زعس ريق 5

 نيب اعلاديب ر ئرحلا نتا لع نع هذ رايايف ركأسع نب! هه ايلول هو دعو هيلا
 . اههاصو انو اهلا ضنب أ هينع ضرعا 'ء اهيملارظن اين دل يلخام لاك ءدلا نا كو لس رم
 ازهل د قلخ مارس ىف هلا كانا ىل هدجو رعد لاق مسيل ' اههلاهو ار ب نلا

 يللا ئعركسع نب ايهع نذل نيمو اهي رينا داهم ذ يلع يس نامل ناك
 يف دالا لع ىف يشن ا عل كسشفن ىلع هدرد شك يللا يحال لاكن هدللا نا ٌةون وبه

 :حرلا نم "ىلححلا طسم نا يسال اصر انا ريك هيلع 'يلغ يا ىضع بلكت يبحر نأ

 ,دنا نا  ةرب ريح ىف نع د ت ٌقامضماا لب اههايا يياسمل بطضفلا نه ميطسم نم رملا

 هلا ئه يام لاجوب ىوزسدلا"ه وهلا وعد دي لانه ضير يوب ى هل يف اكن
 اي ل

 تضيصصح ةتجيحج ييييينتل كيستت نسستتا ل دب ن2 بية د ديت وترا



 . فصل فقص ضاعلا نب ورع نبا نع ىط ىوضلا نع يوما ككت ابس ن وكت زالا ىف

 702 يأ اد اهلا رح اننا الجرماب نيدلا اذح دي وبل ىلاخت ,ننا ن3١ اي نب نمحرلا دبع
 : هلسمن ابرد رخل راندا لها نه اذض ل اندادي دنس لم ايد مالس.الا يدي زجر ربخ ٠

 مه اهزب و ىسانش ارد أي يذلا مل اعلا لك ذ يف لح ديد بسلا وصنجلال ظافلا مورشب هربا

 درغ نع بطري املا ماهالاو يس اهلا مللاعلا ؟رث ذ سو يضعن لا أ ده د لعد يني ذو

 هرم يا نهوملا تدل ىلا ناك : 3 ١ يف ثبب دحلا و نإ نملا نرطح ننن اىعئلا نبا“

 يف 'ذ ارهيظي لاباهس الكو داود هلئبادل نال بلع تم وكلا ةلاهيلتسبام و نّييعو
 "مي د وبعلا ل ْن ىلا عوجرلاو "سبب ودرلا رثف يلا طنلا# اس كابر هام انوسو ةرخالا
 اى ١ ه دالّسب اذ زوالا نم لاب مرح د ردتولا نع ديحم اذؤ اضادلا ني رغم دجال سيل هنو

 اما دادحا رب هل دام امد لوجب اذ نم وملا كماو ايلدلا ضجب نان رمح ف باذعللا كت وص
 ائرصما يرحما :ىحاذ ىبإ نع ىاكلا ضب ىباكا ب انك يف دىحا ولإ مكاحلا يعرلا و ربل اب و

 ١) هيلع صف هبل ايويلُم و هل اسلب ةددصملا ل١ اوه ولاه دمع دحامتيل ىلاقن فاذا
 ريح ابهدل و دلاولا دعه اهياُك ابصرحالا ءرجالا يف هيلغ بصبيل اص ليلا ان دلل ف

 هيللا هند بريل هزااكل الزكي د هيلا يح و نرمرل نع اف انما جاهلا هب يح هبلسف

 ن١ لقي دان .ىل يا ايردلا نه نموا هدبع ريد دلاناد هيلع سيلك سي
 ||. ركاص نيو بح لوانسب ,ضرم دي زي نيل نايطلا طل“ ىقدرملا جاك ايرينم ثول
 || .٠ نوما هدرع عل ىنانا ف ه وزحض رجلا نا ناييلا هيعو ْن يلا ئب ”ئد ذح نع

 ,. و. ويح أك هبي هك د ؟ركك ذ نحن" دعتمي دايوبص اذه و اهيل ام نم مظنعتتب يت' ايلا نم :

 7 ونام لاني و ننس هيلع نود أك نك يا سلع نوي انك بارطناو ماعطلا مضي ره

 ل اود ظفل مذ ديل يلقن هدانا يد ديلا ديعس ىنانع كدب نب دور نع ىجاهيس
 هدجنو لري اد لاند "نكد م أبيت لاقعرك ذه دعبل م زلاب دكأو رن ابال ارملاب خف رطما
 ْش عبي ىوعن ىس نيادرملا عقد لولد مان نبل لارج نه بمب ةداح نع اصلا ابا

 لصملابورئيلصملارغ نع لصجلابو نيل اهلا نع يهتم رك ذا عف دن يطرد دسنلا
 ال لك لك ارجو روش هس انك يوم ل 'ىنطخ ١ باب ذو ول نيفاصلارثع ع
 اج رلا و اياو زم "بق وعلا ٌةدز هده ضقت هند اريحا د دب يلا الرسل هب املا نارهظ و

) 



 ل هر يمال صنضو هاتف ئعاوا ين طف بو رج
 نما ةرحاولا ةرملا ء.رللا يضم :لمالا لل ابدا ىلا كك ايبانا دبحملا نع ىصومل ىلاقد رونا نا
 ال لا ناب اراوتس 5 رملابربعا جيل ىلا دوش هدوتسلا بر واللا يسد يصلاب حيد و كالا

 الند نع ن ترم ينح ركشلا ماب عيطح هي وتد اذه 5 لف ناو هيلع ديفا يمي برشا و
 ١ذ١ هكونه ام ءلاسن يح قش يف نع ولا نوير دمعلا لاسيل لاقت ريناثا له كب
 ركل مل و امري رد ذجم عثأ ونرو ١غ ١ نعني الكم ياد نط تركنا نا اركته تدار نيح يا
 ال اهريناو ا رنا يع يحي ديلا هللا نيل (ذاذ بلاطو لويس وفق رانا عب يلع
 اذه دا مه ذا نه ى١ ىسازلا نه صخب دره دأ ومع ليسا يا كت حد بوي ا

 ىلا نعيح مح ؟رك لب در نع نلا يسن لد 'لاو كت د ئكي ىلو هل لس نيش نهد ٠

 ' 0 هلم در دي يعي يخش يفاق هوذا نا 49 مب سس ابان دانس اب يد دحلا روس

 'وبطصملا مع نجلا ه١ تددصلا ىف نيصللا ىسانلا نس” هزي ىلا ههذال كمي دارملاو ب ود

 هيث دحر ىا الدلا فوج فوود يذلا ان اسس لا قود ؤجرلا ودحاو يسن يع تالصلا يف

 ىلا نع هامؤرونم باعد هاه يمنع يدا د يا ةرشدكلاتلخرانك ناني يذلا جونا و
 ١ هلح ميل نود هدابع ىلع ناصس نه صصطلا هليل ىف علطملل ىلا هللا نأ ىد دخلا ديوس

 : ئح اسوا درملاح .تيلخل 'كرشلا حو زداك ىادئااد ةكرشمملالا غاوا دادصلل ميول ذ

 هعيشف ىلا نوصل نوم ىيرتسب الا ىيس وه يفإ نع د ةراحالا ىسنلا نع تان دارع داحه ىا

 * دنع هر ىللدي يا ب اسملا نه سيث ف ادت للا انا ف نإ نب ؛كا علا لاج يبو
 هر اع 26-20 هد اًمدعا يس ى ينللا ىلا اره فا غيمه هذ تسلل مد يك هرج مل لزرحتب

 قيد 'رماع 7 ,ّصع نط يح الذ دزعل ”نظح يحريدلا نابشسلا لاحيف ىلا نع دحنلا يف

 هجاددّرس ١(ف هد ايز مكاظلل يبربل با يل والا ماللا "عند ىلعل ىلا ىلا نا نسحد انسأب

 لدي مل وا هه تلفن مل ىلا ,نلطي مل هادحا ١ذ١ قح مداح داح نيد .للخدكب هرغ لوط
 * ده سماك م اه وب دل رازدا ىف هدلخ زحام ناك ناذ مكلمي زل. هصلخي مل يادحا هه

 بهؤلاب درعا عفط ىلا نإ © يرسم هلا ين يه ىف نع نى هّمدانج نرد لدول
 ع هيلا جيل هلا ودب ةذ احس لاو ءسنفد نم هلا ىلا هرازفل أسبح ن وكي من ال هيد ذي ىذا
 ارامكس وان نجر خ  ةئاط نعأ يخ اراسكتاو 9 كك يأ 2 صح ذل يف و هودع
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 رال صو ناحا لا ي١ سل يل اكن للا ن١ 4ء بل امن و فحص بش 3ع ننا نع قح
 د داس اباه رج نب ٌةرس نع دع ةداغص نه ىتس لد نه ىج هداذ دا ىلا ريسح اخ

 ١ ىقاز داك ىامجك مل ام ءظفحد دن ذاعاو*دي دسم وه دس|اتب يع اهلاوي يلعن فلان

 وزع هللا ىلتك ازرع راج نا هناخازغر ول ىف مدد
 0 01100 نبا نع ىط ناطشلا هالو

 اذاخ لذ ياربك ملام هلعيخ عنج ىصافن اه ىف اكن ىلا ن١ يداّمل ا ناوؤس نب رنعح نعل

 نع هني 2 .كيضنا عييت ءلاعز الح هربيص ي١ْن اطَّسلا ضزلاو ,نحهنلااون ىح قراج
 00 منغ علا و ههدرتا د 2 كاح يلدا ىف نى نغ ىلع كح .عرؤب سزل وهياودوومل لصا

 مند ب يادي دىمجت يح هند هاذ لع هشاعاب ئيارلا عد ناقد هدلا نا طءاضيا ى ذمّربلا
 ' ناهد يي يلاربلي اك هانم ديري د حابه ا بودره وا بجاول نادسسا يح ازهو لسع ىلا

 "نكي مل رك نط ن مناخ اضرلا كرف يزل دا (ن ولا يلعدلا ردح الد يك ىلا هوكي اند نيد نكت
 3 دبع نع كم ع مك هيلع للا يمن طصملا نم ذاوسسلا ىذل اوه و ءىلع اب هه
 00 حولا ةنبج لاول وح يلاعن ىلا نا قع هورباو يدع كذا نان بعج

 ظ .ىث ف رارملا هدابع نم اش نمل طس ايلا اش نم ىلع دمنا و ىقبعلا عامي اهل ىذملا
 ٠ هدام :لكو لو سنن هالؤنامو هيللالا ايكو ياء ابيض ان البو ءعس مفر يذلا ركسملا

 1 ل دحا ملط الو ةماعلا يف يلاقد هللا يلا ناره داى اوجر ال ىئاومبح مف خدال

 روس لاماب دارا لاه لو .كفس ىف ١ م > ف هايا يورط الخ رزا اليسا مررنا رسكو عملا
 هب د مارحر ناب بابحاح انلرعس | ولاد ردسلا هلغ 1 نام 'ذهد ارقش هللا ئه ذ وح اه ديال

 نا وع ىسخ نلاَق نسا نع به ه ّن > رح خلا رع بع نمو .ذانشاو وركاعدحا

 لنا دخاَة قارن د يفاهن هلآ نا ماسمخ الا امي ل ةداذ قدحلو اردد يل اكن
 7 هدا يدب عاوا منهل ىا رن ولا سنك هلل كلير لح دل انما يف دحاو هل هيتس الذ يزرجلاد

 0 ةدح ١وزارل ا ورحاو مولد دخاو يللا ودحاد يسركلا و نحا 3 ىموقلا و هيلع بيتس

 ١ ةريرتع ىلإ نع ٌةلصلا بانك ضن نبا1نكع ان يعسم و هداه واعساو دحاو ئييملاو و
 ا ْ رولا بتي درء ارت و ىلاد لذا نا ّث ند ملاجر داضنا دوحا هلع هل وذ نع نا عذ

 ١ دولنا نباح زو يمدد عوصادجا يا هندان يلم بيعمل
 امم يف منش أ ىقح و ها ولا هب دارب و "ىلع دح د2 5-02 نييهوملا
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 هيك 8 > يسم نا ع ه ىسح لاو ىلع نع ت ديح ويلارب نعمل لس اى ا نارتملا نال د د ومما
 انثيدح يلع او ركتسا امو نايل داظتلا ين انع عضودنلا نا ف عض يول ععاربا
 *اكرا طخ ع مداه فن انللا 3 هر ايتخاو دشح نئعاه جونا نال موس الا ضد دعينا قش

 اهبجلاو نابشلا ناهعلا ةدع ام هرفك ئل ولا اد اًنانتا نع يعم مشلا' ذه نابي وا
 بالا يصح الو دكر ادد بي ان طقسي ىل د هام كر قام هنا محلا اها (يلطم ين هن لرسم
 طقس مل ىلا هندوا ىش هلك ن هلثالاباب نحول يع لق دار ىدالامدحل يلع شيلا

 ىب ١ نع هةر دار وص لك خئع رخو اهطاقسا ف ةروش ناك دب مع بجو ان اذ نائضلا
 يف لاذو ئحدلا هابشسدلا ئل ٍولاذادد مردود قليزلا ءلاىام ىلع فيحص دانساب ىساسع

 : سانا كوول مع ةدازل نحيف يات ابدل ىيتعت هي نيت دعا ونس هلوثتا حا عيف هه

 يعابرلا ةاصلا فض ي'ةءزصلا ”زتس هنأطم ر م وص ويضلا داسملاع ططسا عضو ىلات
 يريشسلايصكلا راع نب ىشا ننجح هوفس يق لع ف .تدمقف دوت ول انذلا نم جاجا
 مح جلاب دد دما اكد هيلا نا اوه ىف اعلا لاح درع هلع د يدها لاوديها ىلإ

 دنع كلاي مدا قنب امله تلك لعن كي امس لا مكاضعا نمردولا لع شاه ونه
 نه "ىطح يلع هذه بز قا يا"نطن " دنح بر أي ىأ ير ا محرلا يف ”نطنلا راسنا

 دوسي الع متتسي نا هد دي او و عيناه د دمه يف ”ىطد ةفنعم هذه بد ياه دهاج مد
 نيلّملا نيد تفلع ايؤوك دنع تدلع «لومد و "طنا وك دنع نطن ل يح المويه
 هعلح مع نا يفاعد مللادارا ١ ذاذ دحاو شح و ف لوين هنا دارملا يسيل واه وب نوندا

 ايم الاف ءلزكا هد يا ديدس ء نيس بد يا كلا لاك هملخ باع يف ث ذابايتا
 7 7 قيهاحالا ا هّسْناد هرذك يس يا قع ىزرلا اق وكذلك قنا 5 ذادعسلا ئه ما

 ةكلح:نج ىلا نعى يح لالا اذه يلا هز ورد انو هسا لد يف «رك ذك كيذ ّبْلاَذ لجاردّم
 لج ناك نم ايطجت ل دأبو ييصخ يار رنا ريد "باجل هايد ل بضد د نات ىنا نا
 ايومس | نحصل ىفيحنص ىنس١ نع زحاتسا بص يصح عاشقا ف غب ربع ١ وش له دعنا ىهالا نب

 هنأ تاويغصل. ان وصي نب ذلا لع نا لص هليل و يلاف ةدلا نا ط انه ادايز ىلانلا

 ئيعص سد للخ جنح دس نجد مق دانه الاب يكل هرهابو ميل رففي
 دهذ د ضصْو وا

 هانا # هوؤاد 3 الالام هسا نع كسح ه من نقلا ىف هجر >انيترلا

 نا ىلع نولصد طبل ىحاندا ىف ن فصملا ةووطصللا نوب كرما ..ابعيل ّيكيلهو

 10# ا يب ب
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 اجب نيغرلا دبع نع بزاع نباوملا نع كد د يم هله ال نورمعتس يا اعالا ىلي يذلا ةالا
 ْ نا نوت يي ءلاجد ورناج نعرازعلا يراصحالا يل نب ناىعنلا نع ىلح ةوثصلادح نوع

 0ص اك نه ماهالا نيد نع نمل ن درمتاتس يك فن يرصلا نهايه ىلع وصد نكرِزم ههنلا

 ين يتلا نارها لع ن لص يكلم د يف اق هللا نا ل جيحصت دانسا|ب باح نع بح هد

 تولت ,يكلمو فاقد هنلا نا كطدج كلي كرد ناب لإ فعنمل فيعنم ادر ولا ىلإ نع بط
 ظ بدي د10 16 نلخ م ىلا يلع هب ى كما دف ر يملا نوف وانني يذلا ياي وبسم ىلع

 ص الع ياود ! عكال هللا نا كح ل يخ ميد د باطحلا الرع ىنائعؤح ىسلع بحر ييبمملا

 ايؤمح وللا تنهش اد لزاوبلا ف رشا وبلاد امتد د 'دح ائاهيع دم اعلا نال ةلض

 ىع درو قا نزل نه بدلا ف ن وعملا ةعاابجلا رز نع اي "كا ىاجلا ىلع دلل ديو
 نع س يجانلا ىلا تف ينسلا ايحاح دانه لوح > بحب ونام يف يا رانلاىلا ذر ايلا

 يأ شح انلا حيال للا نا ع. با طضا ءيح كل ثان كاجر دانسن ابباطتخا انغرع 5

 ] حاملا دي دتلاب مايصلا هوه دوني دارك ذ ىلكتي يذللا للا ملف واد ؤح ضل ذ

 . دعاوتمول كنون دانض ابرباج نت دلح نيلاطدلاوندك وسما غلاك نود توسل
 مو مارك تصد دج انو جاكتلا قارطتسا وه تاما نلا كلو او نلا بحال هللا ناك
 . هداشسا “نقي و يه مل وار ند ٌةدامع نع بط يرحاوارحا يلااهيسع تاده وا دم تجو شوا

 العا نع صلة دول ١ همحاسول يذلا ,رفصن بن داذلا ئه ولا هدبحل ىعربإل هلنانا هك ث امن

 يأ :لجحلا نوه باو بلا هبل يناباشحتلاه دمي طا سّسحا 5 يبضح داما ىنهن ضدالا
 اذ هعروام يبس باذع دعب وابا دعربع ئعوا نيل والا ئتوداسلا مد اصايا ءلاخ دا ن ود

 يبيت لوني ام فيلو ل يقهلابوحاي ل قس ندد نط ىاتلانب درع نب نع
 يبس ليزا ف اداكنا د متي درعا يكولعد نم عيسأ الان١اذكخ هركذ نموا يلا نايب نم ٠

 "6 'ىهد عرزلا ريغ يال و ثدرخلا نخل سيرت دلا نال نحران د١ ف ئمحوعم انك أسملا نوناتدلا ١
 8 ين يلا حاولا يدب طسم ولا يح ومالا ةئاجل ىنضنلا دابا امبقلا» هيل ريح يلع ر يهجلا علا

 .٠ .ااوتساوايدطح يلا نم ىن ارامل يح يفد |ينلاوةالابما مدع لَبتلا ي ةب
 ةوسج ل يزلارمالاىشن ف مجمل تب اننا ومهلا وه ئيللاو يثيرل ارب يلع ناجي ف |يتيسالا
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 دمج اهدحا رماساب تدان نب همي رح نع هاد شا الرع الا ىح لاح هراكن ا حلا دنع

 ئه م ”نسحزحا عضي ال ى'"نسح الهوم باور إو نهوملا صنم ل يالظنال ىلا نا
 هزيل عكد يص دأشدلا ىناوجا ءا كلب ياام داود ىف د اهبلع ىف ولا ين ىا لطحن
 ةنسح نعاذا جاهلا اهاو ثاجر دلا مفر هروح الاى اهيلع بانل د هونك ثزرلا ةعس دو

 ال برم نم لاب أود ير ابي ياني دللا ىف هداج مطبت اريهسا ك5 ناك أيشدما يف

 يجد ارخاوبب وجت :نسح دل نكي مل اهجئاراص يا ةرخ الا ىلا ىتش اذا يح هبا ماني
 انها انبدلا ق,يلع ضن وةرحالا يف هي سيت نع ولا اما ةَمسح لعادحا لظن ل هينا

 ال هكلانع غم ةكله يب ىسأ نع © يح ريد نم ءرحأل ١ يف لاه د ازيدللا ىف هي. تيياكلا
 دازهلاو ارنع الا ىف طرعلا دب لشسلا قالا يا دولا رام الاو داك نه مهحرانبب دحل

 اهلع درثس ؛سن وأكتب رع عي يادللا الدلال ل ل صين غشا يا نإ وءنلا لع دن يذلا
 يف اقلرندا ن١ كل ناعصلا دي زيي ندضل ىو ةيوادد نع ص ا دوصنملا بعذملا يلع نتج هلك لا ,نجن لاع وحاب عيل ب دحا هرج ل ياحي لاعبي لد عد لهي ”ىخ كب اك دك خرالو هتل ان يفد هلا يفد لطي ل هدلا نا ل فيض د اسي نب ا نغ د
 *يب اول ىلادح ناعيا اكل رعد اهلا كارول يدويا لخلا نبت
 هلخ ءأياميبهو ءن لا رعلا مع نباولا داسلاب ودص نن'ةلتفق#لع محل يمه ازداد
 اذا وح ىضاملا لذي نم يش نع دج وج هلخ يك وب ىا ارحل يبت لعل نحس نك و هعجرتسي
 نود ذاب ر بعد فاقلا ايلا عد ملاع يد, ةيادر يف داطاع ناٌدئارسك ول وا يضحي مل
 يدر عار محي ويسلاو اوفا حاس ود ىعازلا را لاخلا نياك ذيا ىلا اهو نا

 ١ ويد اذ اولسسف بك ره دا |طسب هزهج الاه كالا ةياور لودلا و جر عم جرحا نزع
 نم الضاو مىنض ايفا لطف رخدالاول يمن نانو رامكتسا يي رم ةياودف طع رين

 ريب باول ىلار داب نه مذو يلعلا لت ىلع ثحو لولا ىسيهرب نهرين ند و* وبشا
 يصا ليعاؤاكي شر ولا ها نع "في اط ار اليخ ,ضراجي الاذ د كةرنعد فمع

 اجد طرح نيل دا ناكل عاحلا نم هرع نبا ع هن قي هعو رش ىلع اكاذد نيد
 هرا را أ جيس حرا ّن رص ع هلجر بسي هل ىإ همرصك مسا ىلا مديحره ىا هرازا سبه

 يتعين دد»» نا هه ل يب هيض دانس ايري رح ين! د :ىييحص ساكنا دابجيوالأيتخلا ٠0
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 ابين وانيدلا لجج دارا نه و ءهج د دن ىقنابا و .ىوسل ١و ايرلا نع اصل اخ ن اك أه هلا لرعلا ئه

 00 ب دينه ريبرسلا ثحا دربك ا ريكا نم ايرلا : هريغ هل نسيل ودار ام لش ةرخالا ىدنلا ندد

 || نه عَ مل و ع انا ئه كسا ئه و رابح الاو ىصصعل هذي ترن! ور ان لاو تايدلا هس

 * ديجدانسأب ةهاعا ىن١ نع نندانح لووس١و مناسلب للا عدا ول زد وذ هد ن أسسا دّصش ددلا

 تيدجلا ازهلل بجاو نثدالا مضت دوبل ف ضر ولا يدا سيت هل نم حرص لصنال لانا

 0 بط لصا 0 لونا لاك يملا نا ىلع ثيددحلا اولرخو بو دزه هدا لغد يملا مود دنع

 ]| عاش اين ماي طيال س دويل هللا نال لد الا ن املس فعضل يودي داضن هلا طع ها
 6 بط وتلا نع يقتل ه نه درعملاب رمادا مهكر همح ياي ةياودق يهيم فيدضلا ن وطن ل

 1[ هيلع اردقتسي يأ ننال يامل نا و لابلا ديعس ىلإ نعش ئيعنص د يسم نبا
 و اشم نع ناشم لضشيم اله و هركك ْن نع هايد ضد ىباسح الادب طلقسي لمعلا ىلع ةسلع نال

 : هس مزين ازودص مدع يلع ىلوالا لكك يل دامل ناني نا هئاشم ىلعب يليال يا هل اودبشي ال
 ةدصلا زاوج مدعر ودص مدع م ليال ذامنع هر ددرصع ناوج ل ىلع هلادلل مب ا ابانحدكا

 هيلا لفنلام زي د ألك ذبح يلب ناكاهراسع|ب مدْررلا تسي ىلا هعدربر و طسّملا ضني
 سلا اشي نمل كيد اشي ئل التي هل ىصخل لهل 1 هيما يت ره يو نلا هد لد قسما

 يأ ءسلا الومجلا ىريعد عش 2 يصاحلا مجد ما,اطل ل دود م رخام لدعلا طسلابدارا وا

 يذلا اهيشاطعن ناشد ينج يارايثلا رع نيد لبذلا لع ىعلا موي ىلا طمضيق هند ازخرىلا

 هي صعبا دجب يدلل يع هيبلاكيلملا ع رد ياه دج يذلا ليلا يق مم دابزرلا عرع 5 هده
 ١ 0 5_جزلرعلا عريس ىف ةباع الأ ذ دامللا ل وا ىف هياضعا دعب ر اهيبلا ائغ د زاهزملا لوا ِي

 2 ض١ اضرع تنهرع ىلا ناكا ذا موب ىئرشل لايعدلان' ى ايام ىبدب و هيب نعراشت

 هيه بيو نيم د كلان يذل بطال نع باقعدد و باؤو ند ىينامانم
 ةداطلسو هزع”ىلماو هدايربكو ٌنرغع كن 5 د رم اصبلا تريك يار ورملا بايخ باع وبان

 اجو ءالظحلا ىو يس عنج نيروعب نايس صرحا رؤبلا ياريطلاربك دب يشك
 ةيلا رناام «لظحلاو نووخل مع دربال ايي ةكيلملا اغار اذا كلارا هلا يجو هل د

 ناموا ميج بلا ىقند اا دارلاو هيلا داب ,َيلخ نم واه يلا ديلعر يملا هربصب هعجد يلا
 نع باججلا نشك ل ندد ل اب طيب ىفاٌكن "رجل ادا ةيلفسماو هن يردد يل اوهلا باس نع

- 
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 ماسجالا ىلا صوا نم باجل لئلا ن م" ىال هاعق هل بن مث اذاو هلادولخ مج تلج اضالاز

 وظن الري ود للان 49 ىسنش او هدلا دبع هعسس او يرحم الا يس ود ىلإ ئع هوم ةكيذ نع هزي نيد
 نك داهيلع جيس لوا تاوبجلا نع هيل خلا ملا ه١ ىف اهو اخ ع يكذابيال يا مكر نع ىلا

 اهراعلاا كو رم اولا يع داو ويت االخ يع يل مكب لَم ةراوط فا يا ميول ىلا ظني انا
 نال ئطعلا و رجرلا ور ايّمح الا ظنملا ئدخ اخلاص هلع حيتيلح هبرر اًملاوج رب ناك يك اغاو

 رظم راغنم ال لاهل هدلا نا 6 رين ريت ىنإ يهب ضعبلا إبل د كرت و ةسجلالبإ >دحاشملا قرظنلا ظ

 هيلع دع ٌرملل مارحوتف اريك يلعب هبهك تح يل لبسي يار ازا جنها ٌميانع د فل
 هما ةايوارسو ةرجو صشوعراز الالم وهركد ب 0 رج انارطد نيب ملا ذا هرج نامفاو

 / 1 امج ا نيبصكلا ايقس ١ ىلا هراز ١ ربسسم ىلا وفني ان ىلاشت ملل ا نا ةرب رح ىنإ نعم روم

 رشم وراس نم لاند الاحتلال ىسابع نبا زع نوح يدها يالا بادي
 راع نع دوس ئب) زواج ةرفصك د اوسريؤد اما داهج اريل يا مارح هد اذ وتلا موب داوسسلاب
 اب وخنم ةرد ناله نو ررع ٌريس مدرنال ةكلمج ال هنلا نا ىبسملاو 226 ]سموم

 نث* نع دع رارملا موي ىعضغد ملاوي هريس ئهورادلا» ذص يف هب يعمس هيلع عضنني
 يلب ع هزللا جزم اريك ياهلزللا دخاوال ىلاوت هنلا نا ه ئصض دانساب

 ايتلا واذ

 نع برلع هج زج الب نخل باكي هحارم بويشيف ال يذلا يا هح زم ىف ّقداصملا
 شيع ركسع بو نجلا مف لسو ين نايم ئطصمل نك بدول
نب > نادل ١١ ذهح لل ول هنذا نا فيحض هدانسا واضيا ىلد دلا |ويع ها ذر د

 . وهل 

 بط يح كم ئب ىض نع بح نادف ن يلي هدي اص دال شف ّى لح ل داّاب
 - ةيعكاب يعاب تكيلم يف اسد يلاقد سانا ك ديجدانساب تاكل عب ةركب كا نع

 >انيساب هس اع نع بقد اي هرزع د وطنحلا اها ىف مانا ىغرجي د ريلطح يف روظي يا
 2 نا : : يع ابم يف اكن هللا نا ك فيدص أه ىليشاولا اروع يحاد رح رع ةملع تكيلعا امد ىلاكن هللا نا 9

 أبرمت و ىف اهاظعا باو اج يا يب ون١ يدعده ١ لم اين ي' يدابع ىلا ورظنا لوما 1

 د أروهسارؤ ىم ارزع ىساللاو راوشلاو نادي الا نع ريمه ادع يد مكرم ام

 مروكملا مومع ١ تازمعلا مع ىصتشلا ذه رطل اراب مع الع دك نظن الو

 م وع باش اب جابي ناد ندا ن١  ن وهذ وه دهئلاجد و سعاعلا سارع ننا نع
2 



 ' وفق ياىلجا نم هن يس هكر يددع لاا هرظن١ كوي :كياللا هله نب اهلا هل ىهكتادح يلا صب
 _ افحصل يروض دانس بدرا دربع ني. ”ىلط ئعرع يسلب فا ضرملا نساني! نع امينكت هسنش

 رك ذ لاّوحا لع يؤهلا نمولا» بع نقي لب فات هلا اداه هريعو ماطسب نب تحي
 ركشلا بجي ود ”قيتعحلا ف هلبل اد سن ذك ءنعرفكت قَح ضرملا لوطن ياذ يس يدوب

 سم قسم ناكل هدد ناك ىح دائساب ةرن رمت ىنأ نعد ان وببج نع بط مى انا هوبلع

 علا نبدا ل كروي هل هنلا ىبّتم امب ضد ناك ىدرلاو هاطع !اىذ ريمخلا ةلهادد هلم ان يا

سكه ع درب ملهم مل ةكر ارد ىللدب قري مل نا دهيلع هدس و و هن هدلا اكرام يا
 0 

 ربل ناهرح ”ييسفب دبر ىلع طنحس هناك موسشملاب نعري مل نم نال ءىانطم يق وا لولا ىف هل

 " هي طسبيل اق هند نا ىرعبشلا قاجر هلاجر و يلمس يب نم زجر نغ بهنام نياو يح
 نع أفق أذ ةحراجلا ديال مان هلاو ملا دي طسسب دراي أوسه ب ويل يه يازبللاب
 يع اهلا نم "هي وملا اين ينجي يذلا لوسسح بويول راهي اب٠ني طنب و ماسهكلا مزاوإ

 هب وسلا باب ىلع منه تدلط اذاخ امن رم نع يتشلا مدطت ئح اك دك لازي ل هاراغه هليل
 ش ان د ىلع انف يقيس اكا مالا هزيل شعبي يلاعد هللان اك يرعتس لاس يه ىلإ نع مح

 يا اهندداعف د دعرتكاوا دَجر يا نه رهاد لع امصربع ولا يق ا ئه :لسسس ياها
 هلا هنا ييعاماْيف وقام دا ورث ىلا اياها ل دي د دع دبلا نه ممسلا بسر

 ...يطدانساب ربوع يب نع ةذرخلا يف قيود كد :ضياط الاخ اّهلا يع لح اطل
  ةيعاوةيعاس عوراوضال ماشا ئو”ياور ينانيال نعل ا ند احيد ثحبن للا نا اح
 كر عر هلذازب وللا نع ىلا هنعرلئلنم ونال ضد ع ئيريلخ الا دحا ئماهأدبم ناو
 ل امتلأ داما ىبيل و هرم اهي و يان امبانم ةدذ ةياور ىف رح ناقته هبلذ ىئادحا
 هلو هحدر نمت يا هنضنم الاابج اع داعب ند وباه وامد لديرعالب هيميدح

 ١ ةدكلا برع ةبيطلا عيرلا مم يح ءانعم نال ثيدخله اطلس لربح هداني
 ١ * قرع د يح وايتد مز هلملا لل | نيكل لياسلا ىحفمز فاقد للا ناك ةرئاره ىلا نع ك

 | ١ ضفبي ىلاكت هدا نااّمدو فعضل ىبفض ةريررتع ىلإ نع اح ا شع لاس وكدع

 " >اعم نعد ةّسرلا لك نم ءنهال ق انولا بيو كسر نع كب حاكما دمع مط يا
 | ريظلا يا لاجرلا نيد غيلبلا ضغبي يلاكت هدد١ن١ 4ك عاطتخا و ئعنم هيف د امج نبا

 د ا

١ ١ 

0 
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 هدام عقيب يذلا معرس دارؤم مط يراد ةانساد دراما يلطف
 هلرا وا رىشملا مج وو ةرمبلا ى دمت اك دءاسلب َت دس ىانلا ىااوواسلم ةو داما خرجت

 الحاد مياهنا وب 7 ل اولا صحو يوالاح5 يملا يدك ىه ةإل ناح هانا ل يح هد أسلب

 ةرمحلا يلازم وفبد رؤخ ءيولح هيلع وب نهاها امو اسلسالا يئس ١ يد ذأشف سناب تابسلا
 ئسخلا ىنارعا معد لل زل يقل ذنعد عبطلاءب ماجيلا بلطنام ؤلنا ىسملالاذ ةيهخالا

 نع د رح طخ الو ىلطس هل ناغ هلبلا عبدو اظعوا ذا مديقن افنشاذا ميفح لاذ ىغيد
 لاذو ةرحوم :يز دبلا ىشخبل ىلاقل للا نا بيوع ئسح تلا اعلا نب درت نبا

 وع 3 ثلا نم نيحرملا ايولمه أحرم نيح ن١ لواظنلا و زمشلا غذبلا نه نيوتن احو
 ذاكف نعرو اراعش وان ند >اوثوأامب ماد ىلا ددح اىتشااوألا نبذل ارنا 5 ةلبجلا

 . ابيلوعلا شل ا ىضعبي يلاقد هداارزلا يئاشسلا دايز ىلإ نإ الدعس ١ مزمل قيوط امج أد
 انامل نيوزم ةدوبيهح ىلإ نع دع باضحلاب هس د هين يذلا وا بشي ل يذلل ةىجتملا يسكت

 ريهسلا ىضفبي و .حاعي نا يعمل هرقل لطلارثركلا "وللا يذلا ضفبي للا نا قو ني دمر
 اماعنأ نأ و لاهيا لفت عنيد ىذلل وا ةيزيتلا نعدرملاب 3 وهلا يلا و دس يول نك مولظلا

 م ومن ام لعاشن نع ريكتم ىيا لاحم وه د ن وجا سجم لايع هلي ذلارثومللا يا ل اتنجباؤباعللا د
 عاوسو ياي يكتب يادلا ىسحانلا يضفي يف اكد هللانا طل فيعصم دانسأب ىلع نع يسع يشف
 بط نول ةشحانلا الغد ها نجلا ليه يف غلابملا نوت اىئباس الاب زداسل ايسرب نه وا
 نان هلاجر اهدحا دين أس اب دن نب _صاسا ئع يح ءركزك ىسل نه ضخ لبيع

 هع ايدج ف واساع دى ا مجالي يذلا نا وحاو ود 9 ف ىسبكملا ضئبمي ىلاقت هللا نا

 * رعد ناروع نب يبيع افعضم ىنيعط ىلع نخوج .ةش اشيش وارودرطلا ياء
 حشا علا و فيظشلاب هب اين وداد دب دويعتي ال يذلا يس وللا ىتخبد ىل اق هللانا
 نئيدض يلع نع بمد لك ذ دنع هوي دادج َنلاَخ نه بح د ”ةكاطنملا بحي فيظن ناهس ان
 نع ثدعبي ابى ااين دلاب ماع اك ىنغبد يلاقي هدلا نا كف يف ىعلا نيسخا نب دوغ فحصل

 ر ضر وللا ند اهيذ ميد دي د اهجلا هب ومي اب يا رح كلان حاج أهيل صنع يف ناعم لا نم هيلا
 - ” وافنسم نعوؤبم ىقق لاننا ىلا اب يبددو قابلا فينس يلع ر كه نهد لة زيدط مزون

 ىلاه دذلا نا لك ئسك دانس اهرب رع ىلإ نع روب اسم عا هلكرأت ّق مكاجل اهرابذاو

 / يل وسم يدا ااا م ا ا ا ذأ 1 1 1 121 12121 1 1 12121 1 121212 2 يي
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 ' 1 يق وهيسسلا م نييعبسملا نبا ىضقدد ىف ان هدلا نا كط نرهض دانساب رن رعد ىب؛

 "اميمثد يف لمس ني ريع نا مكناوح اضك نع دع دمنا و ايس متنا موزدو ىباوملاٌة رشم نع

 يملا هسفند يقلل باشاك سيح و متريشم ىف صارم يا ةرتنم و ىشلا يهد علا سكب

 لي لاقت هدلا نا لل زجل اجب يس وم نذفيونص سس نع يس هلاوحا يف م اا ةدايج
 هاا هناب دوه اك نيكول هيدا مايا نم ةىج موب كرا رشه يف اهي نيفلا لح هل مجاب

 :٠ بابجتا عن رااذاو ىلا نعلا ا نجلا لها ديع م ين ولع نأ خد انابع دوو ضدنا +2
 دي ند كنه ميش رعد ر لد. يع دحاو لل ن وكي د ةدحهاشس اهسيعب ةدرعملا تبل ثوملا
 ةماع ىمانمل و:صاخ رب يباذ كيذا فاقت هدا يبي يصرمع ةنيلع يلارغنملا يفايل هالا ةذن
 كّضتي نا هلع كدحا لمع اذا بي يلا للان ا كل عنج وم كي دحاذص و ىشد نع طخ

 كت لمع بسحب محلا يع كيد للا دادالا نال 61 و ةيا ود ف هباحرمه جاك ياك
 به ياش ىلا بحا دبل اريك ذا و ركل نضع اند نان اذ نلاو يس" لمع ناك نم

 ةساعا قيد يوركملا ىلان اكوللا هناا بجي ناهد مدنا 4 ىو دانس اب صناع نع

 بدك ينحت ردا نا كك ىليدلا و ليدوبا اضيا هلع داوروو ةريبرعح ين نعرككسسم نبا ةبرطد د
 شق يا ةاكرهالا ْئف نحال 3 هاك هيمو انشا و لمن اب بنابخلا نيل ىئرلأ

 ركنا نع وئكد ان و ىدرتملاب رهايالت ينارعلا ل اك لاوددناو لأ وه هلا ميم” يف اد دنا و نب دذارها

 . نوماناظعد هزع رهين اىد هيّمخ برئاياىد هيد هلع ىيزمد أىبد يلح هدرم اياد نش هلا
 | يلاهدلاك يد وس وح ئب ىلا كتدرمح وعد نم ثيف دش قشر ذهن اب هل ل ايد نجت اذعاو
ش اطم اب قه ردا يلاحلا ىلع ئديتتي هنلا نا هس دانيل هلو مل نو

 نجي اذ و هن ولرال انا د ب

 .٠ همسح وي علان ان يقرا ابهادباو محن ابرّوعل ١ ادرس ال دينيجلا لام رملاب ىف وصل "ذك

 .. اهيع هاورو هشيداعنع عاق دتبملا عفن مىوشتملاب :يذ وصنا قرن و:سشوب قهرلاو

 5 ل |.“ نييطدا زمرد بيع لاقت دنا ناك ئلوملا لمن دواهيبلع يسم ىفف لسم اضيا
 ١
 مل يديم اهييهد ةداذصو دياسا ئم ؟ينس يَ ئه بج ىلاتد ةدال ماسملا جول اهتم /

٠ 

 راك دياح حولا يف رطضم نال ةن ومنع قوسلا ناي ف يعاوا ةاكزلا غنام ازعل فب
زلا ئه ىل ١ ضكبب ناقد هدانا كل ىلع نع هرذجنا ب كف 35

 11 دل لتعال يأ ةدح يلا زب ءلودز هل ى

 ا. رنعرقع مرعرجاريالد شدي ل تاو نع ل كس اطوال نع دان يهد
 هي امل لمح

 ا



 شبل ١ث أه يمل الكدماىملا بّسْكأ اهو لب املا ىدص ها د ”دلاو للجان ميال هطلاو

 3 مجارلا ب املا ف أشمل بجي للا ناريه ىنانعىئيدلا ازكو ى ذارْسل اٌئيلطلا جولاو

 أدبه ةيصعلا بابس أد عقملا فدضد ةرّيملا يلع لاح بيبا نال لد د لحد عيش نغ هدلا

 نا ل نيونعد انساب ىنا ئع خلا وب هدد ةبجخل بج مس !١ ىارلا هود عه بائاذان يك
 نيددحب ةداره غول ةدال رداع الج يف هلك ءاج ويب هبا ئنيد ىلا ب اشملا بيك ىلا هلذا

 افوداص رع نب نع الح عمخلا ىشج نيم نجلا وهل هليل يزوج مهلا همم ئقانئيانخ نع هسشن
 فك لك دنع ثوكسلا يبا وهلا بي يلق هدانا كل ةبططع نب يملا نب در قدمت
 امها يأ ئحارلا دنع د ههالحا لم ايدو هنياتم را, دتيل نارّملا ةوديت ١5 ررع ايس لاه

 +. ند ندر رع بط اميِبسُس و اهييلع ّي هلصلا و ابرد ىسملا ينا ةزاجلا درع د د امههل ف وحصل

 . هيو طاش قّششادبعلا بع اتت نانا الرو رحاو مسه هاذ هيو عا
 بولطللاو نذل وصو ىنفملا نبع تدل يجيد اباشجا ورمل ناثتسس [يعاعملاةكرني نع
 55 درهتيل هداكم ردع وح ياللا ىس املا نع لزئاتملاركارملا مانحلا هيد انجل

 ومح نكد فهحمملا ثيدحلا "نكد و ريو و ين فيطللا حرلل ل ص ول !هانحم و لمع

 21 ت١ ىاقو يف! نب دعس نع م ىحأويوس لومار ئم طقم ميجزح نا هر ىف تباف
 2! اوليكلا نامل لمانلاب وحلا هيشوملا هامل جمب فلا نهوملا دبحلا سنع
 ةناباعو يفعر امزغاو مادارا نيس ل هد ال اك ذو ان كد 9+ قيد مك دول ع ب وني يذملا

 د ابجلا هن ئعرلال م اند لل ”بجوملا و ٌةمشرلل ّةبج ول اىس لاؤب مدرس ندانهدو حر

 اعطت (ىيركك ي ودل يب عي لس ناو ل وسال قموسملا نا يلع عرج سن يملا عد نوزفعلاو
 + اه 'ىساطعلا بج يف أكن ءىذانا هل فيعص د انساب ىلع نع يحايكزحا يش و ةران
 اكو قلاب ب ونيل اه رو ٌييسلاو درحلاب ماكر وف املا هال م اكن نع شنب ال يذملا ىنحب

 وم دلل نعل ١ةراك اوك هال ارك ذو دصتخ كب يلا هدد عطيد ىسفنتا نعد د والاب
 0 نبال اك م هرمنا ىف ساطخل ١ بك و بو اًنييلا هركت هللا يذدرتلا ْنِب دخق 5

 هاد اططما نم يس ه جواتي نع قازردادبع ُكيددح ف اًيسالاذه و فيتض وهو
 م ةهلصملا ىف اطخلا 5 هاد انلا نا وه ّى نظام اّمد انش ناد نم طفلا هد اهي

 ّض امئوك عده هنصلا اهدواذا اذا ضو ىسس م امه ىف لوألا لح دم العو ناطيشما



 ظ
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 هيلع د أره س اطلا نم هيلا هركا أدوبد ب واتا و باو املا نم هدنا ىلا بحا ىس اطحل اذ ناطيشلا
 ناين ريت ىلإ نع ت د خنملوملا هركذ هزركملا بد دان يلا عج اب رف تاز رلادبع ثيدح نم

 "هنيدزلل ؟؟راثلا ل دّيدملا ئه ولا بك هللا نا انقل ولا حو و هييلع يمس ىتتأ ادا لسد هاورو

 اككذ رام نشحو ىم ابدل ل د ئف دا نرخ انلا ب الا ئق وص ١ ىسبل اميل ابيل يزد ا اهض اوي
 سندا تاهشرملا د اذ اّيلافلا ىسبلاوا يدد ورووسلا حان دايلو الان اس وايبالا باد يح
 ظ دانساب رب ومه ىلإ نع بع بايع اهيدارخد باح اوه هلح ين'أيي دما ئهرح اولا ب عملا و لاق
 معارز واةعانص ىف أهملا ىلط يق ئلكتلا يا نرحلا نيه ولا بحكي هدلا ناكل فيد

 ١ مور بيفنب كنلا ل: بابسس هل اك يف لونا ةبجوغو كذا ةدي دم باسكال أ ل رهباهل ل نع ل نمو بوم نع دنيصي الاب هلعش ول اعراو اجرنا دوق نال ٌةداَع د١
 ...٠ علعتبلا فوطدلا يديم مد و يع و لعارلا لا الس نعل مل اوك دادمالا هلايصيع
 اياب مبش مب يدعي ىبدلا يف اص ع عالو هنلعاذح وي يلع ملل وكي ال و بساكملا نع
 ىلظي ”ريوملا دار اذا دينحلا لاَ من اهدا يف ابر ط لح عايسلاو ىصشرلاو هنطب مي ذاع ,قد
 طن و طش نم ناد لاطبملا صرنا جال داو و ةلاطسلا ىف هيمن ميد نا لعام عارسلا
 جينارلا نعنعل ىنردصرع نبا نع بع بط ميلا ةيطا ويلا نها نسلم الا ئم ليما ده
 2 حالا ىلع دايس لاو ةمز اللا يا ةم وادا بع يفاش لا ناأوع ريع و يعاع و ناىسلا
 >انس اب ةرثيداع نع دع اد دّمفل و هللا 6 ناوحالا دروسب سلعا وع دادد مدولا دماب

 ةقيناعؤع بهدع ملكا هل هب نول قااع دلا ىف يللا بحيدنلا ناك فيعض
 انا اش هلا يا اي>ردأ بت هنلا نا هل دب فاز و الا نع نسما نب نيس وي درقملا فيعلم
 يتعلم يناس هرهال ال ان ١ هاذا ىلع يصيد اعك واذ وعد دن ذ وريسلار الل هل يذلا

 5 ايه هرما مدلا نيكي حايبكولا عنو ده انبسح ها ذالك يدا بسيو لطم
 يطادلل دك طخ اح دحا تن ل ناار لاح ىف همحاص ئعارضدحا فيس ناب ي'توموا
 "ضياع مد ن١ بيك دانا كك فيحنم دانساب دذ ىنإنئع خير ندايف ركاسع ناد
 هداور و ليي مص ردا اها نو رقمملا يف ب وعاد صاد دح فو ةدابجاو ىا

 . هضحو يري نابي ناقد دن ١ادا #ىيفيعط ني دانس اب شاع نع دع ةصحرب
 . ةدابولطم يا نيازع نإ حادا بجي اك هي رعد ايرتم يعد هصخر عمخ يلا ايف قدانسب
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 قت مل يف عيل نه يلوا وضولا ىيلد دحاو مير أ نعلاو ىقخرلا يب ىلارما ن اذ حاولا

 نا بيك للاغاناه ئدو ععالاو سابع انا وع 5 د يسم اىأأ نع ط باطلا ضرع قنا نع

 نطعلاو اصنأ ايل اب مدد ركشلا ديون يبون هدبع يلع ههاعنا يا نقد رم ليلا امبلابيكرن

 هدا ن' ئسح تلى ىع أحلا ئب وبرع نيا نع 5 تريغلا يف هدنعاه ايضش ئه فانناو ارملاو
 هباقع هرود يلع ه رس ىا هبر ةزوذم دمدلا بجحاع صخر يتعد هئاورا ق نبعد ناجع

 ب ةللاوادا دردلا يف نع ضع هبي دمعت يلاهذ أىيس اهيلدغ يف ىعحرل الاوت ىنينيذ

 هاوس ئك هب اطل اييععسم دز فيدص كلم اه ىضاو قهاسلا هاما ىلإ ومسالا ٠
 مهو هي قعر ملون لالخا ىسكلا طق ابيع ياسعد هردع يرن نا سي هينا انا هك

 9 ٍِس "دبش علا ىاأ يح يدرو ريرسلا ممل اعلا فراعلا لاذ لا ب وملا لمعان دصقانا

 7س ال ايبس دا دارب ناربع ان ى يشمل او وللا يفع ن داعنلا دمت ةعانصلا و ذر ىلا 3 بسكلا

 ل عض وباتجا فيض دانساب يلع نعت يبان يف هيه الو ىنعل "”لكسملا الك الو كولا

س ميغا َد ىسسيإ ولا هقا يرسل دف نع لوياعملا اب اب شن نابنك ىلاىذ هللا نإ
 ولع د دارس ا

 *ذوج يف كوبل جاوا نا هاو ١ قد“ وسملاب نيرهي ل يذلا يبدو لهد ريما وضح نمد هنن نع ز

 مم |1893 ى ذالا نع مجرب الو سس انلا ئهدر احلا ضحد لاك ريف و هنع قعد نا تسال

 فركب لى ال ئناذو بطكلا م ذه انك ىف ابئردملا ىلا نما دا صاب
 نع قورخالا مراكم

 ل لك يما نب ىتكي نع يب اهح فعضن ئيعض ةشاع
 لوول ا *د اربع نه بتك ىن اكن مدنا نأ

 نظام اقنع ن اكعد فدلَح ةبيرل ن اكام هو هب يحل ةربلا دارللا و ةوبيتل اريك

 ساشا يس هله ين عيبا يس بيكيه نا الا نع نيون يع نع
 ىف نع 2لاملاب ءبلذ جاد نه رهظامب هفلخ ئسسخ 9 مسينغن فويس يم امل ياام

 ميكو ناش رولا سدح نه هدامع وصلو مكاحلا ل5 ثرنرح

 درع نبأ نعد بط ولا وامل مسوديلع ديلا نيصأ عفصملا ماولع ا

 ١ نيه ىلا هررش بتك للا نا ربح ىلا نب ىف اربا طعضل ىيدص صاعلا نيا

 لاخلا ىلا كلنا نحةدرعب رطل :جاححلادوجو عم فعلا علابلا يا ئفعتملا
 همس يشل مدعو ئدتمل ارا ايضا بزنب هداه ر اعلا ميه نايكلا ابا

 هدر عيطيو ّيلخ ىسك ناال دال" ىهذعو ”دب وم عرمد و ب وشم رمح نار فلا
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 هبكىزأاو امدهس و يشب دوددن و رولح ' يس نايف اخداو.هرمش لع ددااركش و وكيس انو
 امج نما نا دعاس ءل كك فمدض دانساب نيصح نب نين نعد ف اثنان دد ل والا هرلا

 بحيث دابصلااب يل ىلارظن هرداو هرسبح عف رجلا لمد مارك هلا ىف مهم امش ناب ين زج بلش أ
 .!> ردها ىلإ نع كب اهصلاوثلرلا وندخل هاجرلا و ف نملك ةظرعلا يونج لح بله م
  لاصتلا و ,يعرثملا ق هزخال يع هاه رس ارو رورم نا لاهم بيع يف اد ءرداا ناط ئسح انساب
 هربحا ميرا ىهزخالاب فضن١ ىئاوي در و اهريمح أتت أبوس قي هياور قف هركت و سند دلل
 مودجلا مراضحت بولا وورلد ةكلملا اضن نأض لاو دعرك زر درلا ناصودلاب للَع نخو
 | كوملاب يلي نأ يتمم هدلا حا لخ دل ىلاعم ٍتاستكا ىلا هردع ىرص نحل ةأندلا وف ويوسلاب
 ؟يداضأءارصنك مايجب“ بلا يب هزجالا الإ ذدو ف اسنسللا يلا اهق ص نب داك ةلخا در ايزعد

 لكاس اجب شكت ود دارك كطداركا وع هادا عش بيك
يل ند لك انياب يلاكت فل! هنا ' يكاد هلاجر و ىلع ان يحل نع بط

 ىلا د هلب هوم 
 0 لا 4 يامل نب ع ىبا نع ركاسمم نب. ١ نيد ولانه دارملاو اره 9 ١اج د نن "ةيس نيب | و

 مال ذوي ال نام ىديسلا ل ماعم ميم اهب يانند ىلا اند ايه مسي و نيبسلا نبا بيكدددا
 ١ ئىسح دانطسأب ىلع نعاج زيا ةرلا نع ىلا ض ايش وح يف نلا ايلا ههمعح دارل اسي
 "  اظوعد 5 لاركلا ْن ارض نم مل اهي ديلع من ن كاد دبع ند نجي ىا نر نابت هدد نا
  .*داص عضملا بجك كلانا يدعشا ميلا نيسلا قُم عرس د سد الأ نع بط ىلدليحلا

 ٠ .. نإ نعركسغ نبا عوبم ومريح اذه نة الصلا يف ئحريلا»خ ىف ةدايزلايلا نيج
 نه هيشامل هنيصع وب ناو وكن ا هصخر يف ون نا بحي يلا هناا نال ىعاشلا نب وع

 بخلد مأرسما ةنيعذ اننا ضحرلا و يرسل همحااه مح أس ا نع مذ رملا ةريكتلا عف د

 هاك برزياهو عروجو ١ شطحن ةكهزهلا ف اخ نمل مننا و رطضملا "يملا لاك اييهذ
 ا ركزوفادحو رجاما 1 : 75 عزل مكرر يلو هلااهد يلسل اه عابياه د سشسلا يف

 + بحرب يل والا نع لزند تيد دححلا> ْث هوت نه يدل ىف ىضحلاملعف هركرأه د هلْ
 ١ مك دالولا نيباول ديت نابي ياكل هدلا ذا كل ىيهيعلا لاجر درحا لاجدهرث نئاانع ربع
 ١ قي لذ هرم ول مكدحا م يف يحل :لبك عج عنخ مضح اعلا يف يح ياي
 نب ناوقنلا نع رجلا نبا نين اعضملا ثاربإ ف ده دع تامل ةرثذ ذو ىضجد ىلع ىوطشت
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 ىلا رداد بولا ن ديلا :نلا فيلما دمقتملا ؛لسانلا بك هللا نا ىكداصن هلا سشسن

 نال نيعورلا نبل اب ارد ابنك يباح هلل ناهللا دبع اس رتاج نعاطخ دى اظنلا بك فظن

 بانك فمما يبا يزرجسلا سفن ال و هدا ريع نم يا ليصملا و١ لعاننمل نيلااب لانا أك
 فككبضحلا تيبلا لها بجك هللا ناك تب (ننب١ دي ن نع ”ةدايدلا لونا نع” انالا

 + امك نر باين نهلا ين! نبا هلا وع ىلع رمد ىلذ ءصاص يلع عس و يذملاوييملاريشكا يا

 لع "اضن يكل الا يخوي مج 4. نب يزعل دمع نب 1الادبع ع يملا ير
 نادل لاو يمان دوم :روردأ اقف ايلين ميناس يلا

 ةكمشد نم 4 ذو هبكي يذلا لاوجلا نف هداظ هدبع يلع هئئنرن ١ هيلع يه اهرلع ايس الا يري
 هياط رشا اب لح ابنا و "قلاب شه اطا ىلا هيلع يقرب ن١ ىح) العاب نابجحوتد و رى ىلع
 هيد انيدلا ين! نب هدوم ,يلعنم ىلعد هيلع ةدجملاذن ١ يري حو هبرسو ,لكأد ف
 رادلا ير ةكيلم يل نبا محو هاسفره ميلا ناع جنن يبن يعنع ىلا يرث 3

 مقفَسل اريل يفا يشل يق رن أرحب كرين وي ايه هعلي نهولا هدببع ع ندا نا هلل ناطق ٠
 ريل دبع بر و هرتجاع يوي هدبع يع ةريع نهارك ذو ةكللا عذاري ب ىنغ :رلاا ١ 7

 ريس اضل يعض ”نين ذح نع بش: (فطو رطبل هم و هلاهرثك ولو ضرملا ةٌروملا يق هلا
 _ ى اهانعا سانا لوطا يمل !سوب ايددلا ىف نع ذ ىلا عرج شم يلقن نانا ىنعجلا
 اقر إب نس ذ يدا ىف قبب د اهيسملاب ييطح بيس يتا.لئاالا ملال ضع لب اجر محرك يا

 فق وا لاخلا شوال 4 ول ا ا

 ل ل كح دنع نع فعل وصنع ةردوص يا سايل ا
 5 5 هلمع د وكلا و هررع سول ىح ”ىغلا ىوب لوط هدابع نه اىئيد نم لع

 ب 00 1 ٠ نخل نوم 53 0م

ا 0 00 نم ينل ادمد درخارج و أك عملا ٌةلصر دّمه يا
 

 اي. مشب لح دي يتاقن هحلا ن١ كو ضيعنم دانس اب ةردره ىلا نع به اكول
 نراهن هلا ءلكالعا دصصتل هلأ رع يلا يف رب يذلا ىادحاولا ملا ا
 ييرشاو داهجلا ىلع دن اعءلا,لعن دصمي ىذلا قارا هعنص ىف بستيك يذلا هىد اص

 م يلازا نا هيد داب اًسح ادب تربل يش ارلل هل وانه دي دشسلاب لبد و هيلا هس ىف هب

 اهبل يع يدا بعزم عنق ىوفجن دد يلا ىلا ريا وداي دحلا يج هاف دقاق
 هاب لخبيل هللا نا 6 لاحغا ل جب دز نب دلاخ هيه و رداع نإ ةرئعع نع بم خ

 مسي ب سس بسسس يس سيسيسسلاا
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 لهاناوس ورب اياسلا زال فوانيس ةلموف داصح ملا صنت 3 هند قلبام ددقب يا وبخلا
 بيبر نم لوك منت مل ناو نيكسمملا عذب أه كم يا ادرك ذامغ اك للم و ياءلنه د ثالتد١
 حدد يالا ثيبلا بحاص لعرب ولاني هلا نيبامنلاعي نيا الذمة
 اون رت ىبا نع 2 هيلع دو ررشملا“ رد دصلا نوانيو نلا يل نيكسملا دلو اب يذلا م د انكاو باولطناو ا زل ,ىلبعملا جب ةزلا هدم قرش إبرا يذلا يا هرمنا نوريعشلا ين“ اكذب
 نحل ازهن دش دلل ةدحاولا <ئجت مالح ب هددا نإ ف يبعذلا هّصقن و لس طر يلع لاذ و
 قول لس هنود يمولا ب يل لاق كال دفمملاو دنع اد هنع غلاتي
 ظ .لئلخْؤه نردد يل اكد هدد ا نا ل رشد ىلإ فدضلل ىيوْص رن اج نع دع ةرجاب جولاه5 يا
 هد اور يفاك ف ابحت نم نقلا هليذ دارملاو رخو نطلو ةماركبرش مهم برن يا
 ْ يم اكللا لب دكتسلاب راشسكلاو هيب الا ي'امج رب ملا ال5 رمعملا ىلطا يئاتسا ىلرمغبف

 نه ىلا ف دب يف ان دلل نا كل تان دلاجر و ضاعت ايقلأ ل١ سان ادع نع دع نط
 7 م الس و ل زيجش رس اكيزهلاب فنك يلع عْضْنك لب اوه و رغما ئدملاب نم هدرين يا
 ] . برقا ف هلرك ذالك ا ذكفه د الك فرعا بر ايا بر يا طوعا قا نم وملا ل شيك نادرد كس قرت اذك بن د ترثادل يف قلو اير ارث لاهل يبد هلاسرهظب نابي 7 ازد لوجب ىادبؤن ذب هرارتد د ”ىنفملا و ينحل نعدل رايح نقش ولا لدا ىس اا ئع هب

 ””هساب وح دك نه ىلا يا منا هس ىف أد رايه اهب ارسم ,لعح ىا هب نب نب ةرشاذا يح
 ْ اكيلعر مذا ىاامق مس لك ناك لمعلا يا لااحد دم ايف دج ال بؤح ذب هداٌره ال باذعملا
 ًايضررشد ال ب نب نلا ذا ص |ضدح هلا دمفيل انا م لد مويا وك اه عا اناواسدلا ف
 م حريق مسدن نيج ايف يوحا د ماك ىيع ىس ادا ىلع سس ند ود دبع يف اذهد د ريع
 |. يدع ميطجت ديوب ةنالر محل الع ١١ دح اشد عع ديه عج ايطالا لوي ع انا و زهاكلا اهاد هنيدي ةناسحسد يك ىح ىلا ندا يقين ياثر الاب ىلجت
 0 :ىرياظلا يع را ةيحل الا م د لعاب نك ني نللا ىّعش ايملاو نيس ١ يلا ةداسا نوه
 يباع ننا نعد دات مخ ريب كنا الحا بود ذ اثروعم نيد املا هل رئاعلاا يس در هيك
 0 ةحاوه زول دن دامع يف امس هبا يرن هلو عرش ناك ىمربذ ُثءلث نع ماوس د .... ثم اللد مكرعاب يان يت يكموكيد ناضل انيك يرن هانا كك بالخل



 طلح ١ ىنلتخا5 م|شعالا لن ذىن | نلَخال يا يقل ىلع ضطع نان و ى.ددل اهلا +
 مأم الا يح 3 كرما ىلا و هدلا هلهج نم يا كرها هدلاهالو نم ايان أذا" نلا و باّيكلا

 ايا لادن مك درك د ككذ مو يفاعدلا و مكطنل اخلاكزت ىعانم دازاو دباؤنو
 لالا ع اضاو لاوم الا نع و١ رابحالا نع لاوس نك د م اننارابحا ل نع ئفلاو هل هاما

 ١ باكا 0 ادم عفربإ لاحت هدلا نال ةرب وع ىف! نع م يح ئرْثملا هج رثع يف هذرص

 لال تبي نارا يم بانك نع ١ بلل لاح دج وتلا ىف ناز نايا
 9 دح يفادلع ولو هللا لع هليل ن وكت هدارحا دره ىلع ئلطا اذا ىلخبا ١ ند
ىف ىوفركب دما ون اةجر دىاأه ١ امنه ىسيش اهربع ناك ءلك

 نرحأ هبمزي عن 3 نبل رارللا 

 يل زجرتارع يف درب ناقد هللا نا لو ل عع ٠ ىع هب يرقد مل و نها وا دب نع ول م نه ضو

 نعدع عمدع ىناايقيعاطو اىولا هناا بن ايلع ناو ىلمعا ىادن ساو هريبإ ناس لا

 م3 اير يقال اىننح 'ىع وتل !سولردستلا لاسييد ىلا هدلا نا ىلو ىلا نعنمل فيض راج
 هش يي د .بتسكا نينه لاح ملضخ ع ءلاسيب أك لع دو هجر ذاه و .سشككامل
 بد د دس ىاوعسيب ىلاكن ىلا نا ىسطخ هلا نيس ىوضل قيدص رغ ىنائع صط
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 ل3 فحمل عجل موو د اهتموا سدح هو يار ايزل فصتموب هج 1

 أ عبس انا يح ايل بسس هل م زص ديف هل ةميعد اشلا لاك اذهق و الصنم يظع ئه م وبلا ]

 .يل' قا ضدالايفا نب ديعلا يف علطي فلا نا ل مس هلا ىلا ةلأ و نع بط :ورجلام ويالا

 هدابعيلا هنن ناك ةرخرلا (فتل ا يل ديدلا يصح ىلا لزانلا ىف او نرد ا اهلعا

 يذلا فج نيس الا ين اهن نات ىلا نا كل فيعض دانساب سن :وعرككسع نبا ةمحد
 ايصاججل ندل ١ يلع اب ١ لي مل نجذللا اىلحالا قاعد الاه ملا موج ىود ننام رش ينا ده ىل

 قص نارك دي دن ل نان لع عدد ءاوعص بكواذلا مانا و مهي اكد سارع هيب
 اطاس نهراكنا ىجت بجي يفاقد هدلا نا هللكتن ثيددحاذد ابد ىشنا نعاره دوو

 عدد انف هدل اردل دعي طعم ئم و بلاطملا يلفعا يه ىلا نجل اويغمدد:لاسسن بلاط ىا
 لاحد ءدد١ن١ كل ضاعلا نب ةرعغ عا نع طخ اذ ىنع داناحلا يف هيلع اشناو يولي

 دح ه دوك ميج هذ هلع اىلظ ايد دلا ىف ىس املا ن ويب ذهل ني دلا "تول مرج وياج ذهن

 ىدحا ددحأ وه زن لو نارولا نلا إب ١ صتخت ناةند املا و َقاَتْنَت يد ولا لعل اهالح



 . 2 ريح دييلاساب مع نن ١ ضايع نع بح مح مازح نم يلح نب ماشص نع دزه يري نش د
 حولا ,ىحادبع حا ذاودلد ونخ هرحالا لاعا نال ةرحالا هين ىلعاني دل جد ناش هللانا

 داش اني دلالي لع رحال حل نا عش يا أبا واين ولا ثم امملا ئه د خلط انلا ته اصلا
 دانسابرإي هلا انين نع هاور و ىنلاننع كرانبلا ناك هلخالا يف ْنن دملاب دار رالا ئاايندملاب ظ

 . اويعو زد أطيل نم هاوسل دامني نا سلع اذ ي' سيل رافي يل هن سانا كد فيعض 1 ظ

 | . طل فيونم دوعدسم نبا نع سظ تاهل يف |هكسي دامحراوج يع لسفارة هابي ئع
 07 نع وملا باي نأ يدلنا ةرعو 0 ىلا ناو راج يلا هللا نا كل ىلا لعالا دبع
 تبن تابومعلا ظعا هيلع غرثس و ىشح اولا رح ةرك ذل و بلع دما بوح اهاعفن يا
 اهزخاي ور درحلا لمن هللا انا كطراذي ئد ولا و يرازهل امد مل نكت ةربروص نإ نع
 اين“ مك دحال اهيريش ةداع ئيولااب لد ىيهرملا ئتسلا ناخأهل بد ئسح نعبد انك نيود
 هولذ ةياور واخر وص هرم يقل دايز انش كدحا نري كاصرج ا فعشي
 نس وهذ لظعلا ف دحا لج عريش "ودل ١ن 'ئيح هضبب ةدايز ديزي مالهصخد
 3 هموولح هحور اشد يارغ رد ملام ةعاطلا يل"ئلاذملا ند هيلا رع وحر يادمهلا بوب امي نا نا طلديح دانساب ٌدربررح ىلإ نع تهيب ريل ايريبك بكار رهن روع ن كك يرض

 اهب ويل اعرب نه ندذو ءسايل اوي دتيد مل 20ذذ كلصو نان ارجل نع ىسايب مل هل
 ىسح 60 باطحلا ضرع ىلا نع 5 بح هان يح وذ نأذ لد و دواعلا مدع يف مزحلا

 ميددحّى ”ىلاي ارلاذع رانل اليعاالاوعايبا ن محال "ملا موي لوشن يف اكن هزلا نا برع
 نانا غب ى دنت تنكر ذ اركان ل يا يسن ئه نوري ياه كلانا يبش طويلا
 يا 4( نه نوه حام ةكيناسس نضف للقم هدا لاق كرك ذ خد ١ يسخن لاَ راندا
 يبا نلاتانيلا تانحا (ىبج مدا يبا ين اد هزه كاع نوعا وحاب كاكا
 . نا ىا كك ٌيشلادْلا اًيدلا ىلا باكبر خلا ذا تيب اذ ماعلا نه ايس يف ةكرسَسال ناب
 درك ال ١ يل بوصل نال وعد ىناكن منا نا 6١ ىسد 1 نع ى يل كرش ن1 1تتنش ١

 ئعاضا ناب محاصر يزجا يربع الانا د ىدبع نيبو قيد رس وه وا يريعدحا هب
 نت يذلا و عزو هاز اني هلا شذا 5 وش رطخ ١ |خا نيئتخوح ميراصنلا نا اجلا هل
 ١ ١ ةدهل اول هجرت ازا ىمد عمنا مش املأ هليدرشن و هئار دب يا هديب دز

 ص ش ١ 5 ْ .ققلل)



 عر نه رخاربج ل لدي اك ايدل يف وا طسمومح يق اك ىلا بوي هدد ١ نزرع بيطا مانا ئف
 يردحلا ديعس ينو ربوع ىلا نع نرح يحب هريع يع اد هّرد وب دال هضح يللا ددع ككسسملا

 ىلع ىلاه هكربلا يصح وهدوعملاب م رشملا طئائاذا لوي ىلا ناركط ةبد متم ظانلاباحخ
 نه هربلا تعرن ند ايهزس نه تحرخ هن اخ ذاق "ةداهالا 151 ؟5 رن .يحاص اضدحا

 بصلات زاخو[ نلف اكس و ةري ره ىبا نع ىيخ د كادر اس١ اهيل هنا كيو |رهاد

 . المها نع اطش هكر | هيف نع ةررس ١ دامعلل عرزتت ىذا ني ان لعد ىف اكن مدنا ناك ليسرم ظ
 د اهل 1 ارد نع 1 زم يأ اكرتح دسم اد بلظنزع وع اانعلاو نع كبل يا ؟كرددح
 لا هعج و ئيشلا عب نورس ب دي تالم كك ذاعنت ال ناو ٌيلَخ نع هٌمبْغاو انام دعا

 روفش درسدا سل ىريعدب تلكشاو ركل روَمَس ملاداو يا هك مخ دس مل و ىلا كش و

 ”درقاو يهم كلاذ ربح ن١ نع كه ت يح كيف يلع ومش ديد ريش ىهلطدلا رفع ارش قلخخلا نال ظ

 نين مل ايبدملا يف هيلع نيئدركلا هبنيع تي ١ ىاررع ىكيرك تذنح اذا نيل اكد هدد اذ اك
 نع ايوبلا رغما نع لان ال بازعر زبد نيباسا عيلوط دانه نا يدنع زج
 يف اًقدمدلا نا "نع انش هلاحرو ىشنا ئع سن بها ووببص 1 ذا اعيرخا كين دخ يف هدرش

 يتم رم ليلا لفل مراغام ل ١ نفع يفد !َيظع اين هنبجب نول اعمل نيا ىلا ىو لوشن

 يزعم جولاورخلا» لادا ويدل يلدا نم نووي طن ون
 هركذ هدد يان ركدإع ةيأروشاو يح ٌيلاب يدبع انا ل ومن ىف اقن هننا نأ كف 2

 همسلجو ىو راص هحوز و هبلش ىلع لوتس اطركذو تبن نان اتش ف تك

 ىدبع نأ لود ىف اكن هدا نا كم دري رشح ىلإ نع 2 هرح هعيش ودو ةبرشد و هيد نب

 » و دعارلا نوكس و فاّملا كت نرد ّى ولم وو ىقركذد ىذلاا اخ يدبع يا ىدبع

 مهن ةرارغ نع تاكيلولل ”بناعم لاح يف ىح دبر نع ومضت لذ لايتم يف لقانا ند ندا
 ئسخ صو يدزكلا وا يدارلا 5 7 نيعلا ْن يكسو فامكاو ينازل يه رك ىببا نعمل

 دراسه هيلع همس وذ ىسح د ١انلكف أ درعادا لعد ىف قد هنلا نا (ط سرع

 ينغ :صكلا وعد قير هز ال يارس اوعا سمح هيلع م وعلا نمدب ىضصن جينا
 كاللخلاديوس يلا نع يح عدجرل دبح مدع ىلع رثرل هل دار يلا نه ورجل ةكمش اه دصتي ال
 ي١ يرسخ يح انا لويد يف اقد هدلا نا > يل اسازجلا ديد زيب نب هد دص فعضل ىنع

 و



 اال .نغ نم يف قلشا ا ايشم ع الان اب ب كرس ئه لوي انبذاب ىف كما نه يساقم د١ مساق
 ظ لدبلا ىلع بصنلاب هرسكو ءليلخو يع هنعانا ىنذ ردا ىزللا هيكنرطم هوك ليلك هلع ناف

 ظ لينا لان نه ب اشو نارئح :لخلاو هردح نب وش وأ زئريالا لع هدر وعي ودب ملا لعل ليقلا نم

 . دادنس نع مخ سل الحلا ثحابلا رع ر أبلغ يف علار اتخاو هلك دبلن لخ ناالا هيلع باني ال
 ثول رح ندا نيعاأي أم ايازمل وح ددجب :نحللا ص ال نوي فاقت هللا نا كك ئسح دانساب ىسونا ا
 .داعسا كنب بلطن يا يزاعالا وضذ داحس الا يندب 30 دىس وانيرايهباجادج ةباجا قا ةكميل

 لأ حرص هركذ مدع بدالانالرطساركري لو الكر رو في ويدي قرح هداعسادعب
 م ًانهتسالا ضر ال نناهو نول مذ عملا ميخللا نم يذل ٌميرصعابب مسيضر ف يلا
 ل ويش ةنجلا مزح كد لني ذلا كقلخ ئهادحا طقن ملاح |نتيطمعاا ري و مها طررب رقم ا

 نهد ضحا م ياو براي هول قيد هركذ اوم لش نيفاههب يطع يزئكلاب الا لاك
 .الفيأضر يلا ىعد هلواربكت فا ونهد يلع لزرا هنت رشوملو ايضاح لمنح ك5
 يقر للا دروس ىلإ نع تن يتحلل الها يلع رئيس ل زياده وتوم ارد اذ دون يكيلع طا
 هه يدا نذل 5 نظ بسخ لع هل اعا ي١ىف ئدسبع نط دنعانا لون لاقت هدلا ناك
 اثم دب يفد اري الخ ناو اريح هب ايد اريح لحنا يار اود ناد ري لييخ نا يد
 .ةلرصو يذللار ولا 2/ذ نان هبون مئظ ئسسحر ئيلاب هلق ضرْشاو ,سنغن هب كن الحان
 جر مركذناو ,بسحو هيأ مدل نأ ظيحدِرذاىنشملا كيم اهديح لا يرام مديري
 ةدعرتد ءسندن ند اك نودو تلا سحرها وش © درع الك ذ ريش ءيلع ئطمي د رجري وطعم
 : ع د ةللفلا كلب رؤملا ىنْسكتاذ هر دص ٍمظاخ اهلا وبس ناخدب تراخ ةبلاغةد وقس د

 ندب ىلظلا يس وصا دوف هدنع هدو 4ك ذ دض لطف ايوسج اوبل ىشنللا تانج بدلا
 ”قتاوز نع الح ىسدط كح سكش وسكت كش د ضد ئيسح هللا هاطعا لح دبعب ددلا دارا اذا
 / ئاضا دقن لذ نطرح مدا ئعاي ولا ىو لوح ىلاقد مندا نإ كلل مّمس هللا نبا
 ةدررم ةلاح نيملاهلا بد را هكذ وعا يكب ربي لاق هل اذ وش دبل داولا د هيلا ىعببا
 رداقلا# املا ردك و نجاعلا درا ىع انا داهدلا نا يك ى خه وقد يذلا لاكرش هزل
 كدنع درج ول رجوع 110١ تلع امد دقن يخ صرخ أس وللا يان لذ نا ىلعاها لاق

 نبك و بوب لاح جوطت لخ و(يوطسا سدا نع ١اي هد دايع يف د اركو يبون ٌتدجحو يا
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 سن وس يذلا فيعضلا يللا مِّمِجأَم ١ ماوطدلاو ؛كوطا بكى ئيملاعلا بد تناو ةكّيتطا

 لع اه ل لف نزف ي دبع وكت طنا هن ١ ىزاما ل اق هارب ليي دانلبح هب عض هب

 ىو مادطالا ىفهدنع ىث دجو هدايعلا يفلاق يرنع رك تدح ول هروطا وب لك
 لات عس يف طرقا وأ ئباي هدايعلا با قل ديزيكأ يلا'رهد ىدسع ركذت دج

 ا امه'رجاشللا ب يلا يل ءاًناناو ؛ركذ بكا نيملادلا بر تاو ةكيقس نكت راي

 دخول هيرقسولا كاما روس د نولذ ىدرع ؟كاًقشه لاك عيبطو ةناكداؤي دم

 يلاتن هرللا نااط هويع و يذهرملا اضاع هاور و ٌثريره ىلإ نئرهدبا ديفا ى دنع ظ

 ل اغلا اكو
دابعلا لوب ابددلا تورد ىلع يلا دجاملار اع ىاّيِ ومن

 رع 3 هارو 5 ةهلصَو ةوح نع ة

 نادي اطنا يارحمن هلاب نفر هسملاو كر ذ يس نع رولال لح اليا ف نمد اٌقيملاز هلكذ

 د انعم لارفح دوال يح اماركا نضردلا ها نسي١ ريع فازع تنرها هند ةزمعملاهدلا

 ملمع نصطمل ضيونم هم نبا ىسا نع بحر يفلا يو اكره و ةرزع يف هيلع هسا يف

 ويعد ,رعز ل نكد نا ميكا م يلع تسل ننال و يفت هذا نا هه يملا
 اراكوو هللارح د يس يا ,ترص تلعج ىدهرن و هللا بك أود داوهدو ءىع نانا

 نبا |ظع او ةدابعلا'خ دنا ينعم لام دع نمو تلا م امه لع ينارهد هيد راكب مل ناو

قتررلا سكي نلا نا كن يسبح نئوج اهلا وعر انهلا
 ٌق لمن ناكأه اضتا صرع لأم ى

 نام نش ىذ النو هيصهد لص |ىسيل نوم دارملاو ضرف قارا هاف ا دام 22
ىع مع :.صعمل سبل يذلا زسملا دارملاو ناك ذ نعرطسلا فش اذا طريح ىف عب

 نأ 

ااييا د وعلا ىو هب اوس نود كي ملا نا كريت لا, يرن م
 ةقئاس وأ ذ ةحاركنا يل

ا ئنردصلا وأعا دااطخ نا يلعالا الملا نين اك راعتم
 لاقط ىض رالا قاطنملا ىلا بيني هان ب ي

 هل فيدض دانساب مج 'ىب ذاعح نع نيه انسب نبإ و تر الا دري رع نع ةلخاو مرّمد دص

ملا عيفرلا لاجرلا نهه ركن ىل اهن هيلا ن١
دل نهى مزمل اجو هدي دس يا كهو

 ظ / وي

 هداسا لاكو زم اها نإ نع به هيلا اتبع نم مخ ١و هل ومد بند ىع دازكذل و

ملا يي ١ زج ' ىلع ولد ىل انت هدفا نأ لي هن نسبي
 اذو اوسالا ف نو اهيملاذ ريضف

 ا ايسحالا ةلكزيب رعد كايا, وفم ةناب اضن كيب ه دنع هيلع يك دا نمل هلاق



 ظ هك كولا رقد وملامح ذرريح مد هليبس مذ دللا يلا دج مل د طاح الا دجدرها ' ع(لغ ناد لوصح يجري شحم هن اهلا ورم الكيف ظَمشسلا ان كنده سباب «كسع كد
 اك ذ اقحرما لن ذات امزاخاظسس كان هلا يبسح ل وقد وانرجاع ئكت ١٠ هلص اح و ذينسح

 تلت ناك ذ1ٌقح زي باعت هلا نا# ىئاشملا فيس للاب ين فصض كره ى نوع نعد
 ىلا لن ناوعالا ىف هلح اب عمجب د ضصنللا يزحا ف و لالا ٌتلشلا هيا ةر ين هرعالا بلل
 نع اعود انش ةرذحم لود و ”ءوع دب اجاو طل نيزم و خد لو ند يف ٌنغا ىاينرللا |ىسملا
 هل_يئس اذ عاد نه لح يطعن إياس نم زرع هيلعبول اذ يات هع ةلرمع انرغفشم
 نامل عرقملا سدودنال ايمللا ئه ىنصتلاو كما روبام تحد ني اوشن يح لك ذكلازيالد

 يلب اه هدذا نا كك ادم دروس ىناو ةرنيرع ىنإ نعرخ مح ىييصلخملا ة دامع نع زد ةضرلا
 ماكل نافص تقم يل اعلا بات الار تلا لهل تانص م يشن ياارردلا ارسال هيد و هرهالزني يا ناش نم فسنلا ةليل هلوا هيب لومي
 مع مرد دلع نذ رك ال صرح ئطتملاو فطلسلا و هز ذعملا ل يشد ٌةرمخرل او ”هق ارمل ةينصسملا

 00 اذه نعنمد يدان يذ دورخ ةىكمس و هاطرا نم ماجا تيدحن هلا فرجن ل وا اجب ككل هنو فازوا
 يع لارني ةيلاور يف و كم جه يبا روهسملا ذه يح ىلع لواحد لس لاحت مدنا ناكل
 نيلسملا ندنراو تيبهاب ئيؤي اطنل اهربه نبيه 0 نب رشع ةلين و موناك ىف تيبللا
 هزبلأر شيع ريصلا لرد ومن املا ريوش يلع ”من تملا نرتب ميزا نا# هرع 3 وسلا نا نم را دبع فعل قيماض ىم ابع ىبا نع رككسع نياو تكلا يق مكاخن اد ربط الا ها ىسسم نعال للا لد ىلع د نيل لك يلع ةىتسلا و ةبوكلا يلا نبرظاندل نب رطسعو ىيهبسلاب
 ريبصلا يلع جرحا هييبصم نع ف نلابالان وتالرصلاو عزجلا دبحلا ةفص ند نال
 ْ ئعرلا دمع فدنعن نيون ةرن ضخ 3 نع مزاكلا يق ل ال ننا و دع اعلح كككدق الادأحد دن

 ا هاما و لفت ينتسب يلم للا نول مكب اب الت اذا كاتي هلا ناك اد نإ
 يملا ال ديجاتلا يائكاسمل يس د ترج ىلك اذهان هيباو حا تين دح مضرادي ال و هرح و هنا يف
 5 ىلا راو ر اذمل و فلوملا ءمخ ارح يد دحلا' دع و باطخلاجب ىمع ننانع ع قرح
 كرشيل وادنل اب ناديلف اهلاح ناك ئم مكياب اباوولك نا مل انهد مدلا نا لا نعى يب دح ند
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 ةنح

 | لاق ٌحديكاننا دب نط ثارم ّت هن هيرك ياائ لذ هلاك اهبسنملا نه يا كا هم اب كميص وي هدد نادل

 8 دكت ان ود مداوه دبكات لا ٌءراشا ستره ملاة اولع ناؤ ناباب مدح ون هنلا ناكىبارلاق

 دو ديلا يف راسا ةدحاو دره هلاَق بسلا نم بري الاف برد ال اب صوب هللا نا لاك مس مالا
 : راحل تاوحالاد 5 وحالاخ تادججلاد دادجالاذ دالو لاق بال اذ سالاربلا يف مدّصِيح هلبحام
 اندلث هدركاونخ اىنل ايمو ندأ نا ئسح دانساب برك ىدحد نب مارهما نع ضودخ

 امو ةأيملا ميو رش باتكلا ربها نهزجرلا نامئالاخو ركانجو ركتاهيما ضف اف لوول هنئدو

 اه امادج ىلا الو ّيحانيدلا نم ىسامعري ىف نوكتال يا امنا حارب ماللا يعن لقت
 ين هير ياك انوي يخ حان نع نازح ادصاو نانو ورتب يا
 الضان توملابلا اهي راني ل واهباعر صياد ةريئشلا ةارمايهدحا جوتي باتكلا نها
 يف انك واب ارعأ ذيع بد زنالانا© تاون ملاجر و ب ركى دحم هب م ارثتملا نع بحاب د 4

 روبل او :وإد شدا عبط نم ”تملخ ينل اذ اطير يب ارو ناد ئلط مل نم تقاخ
 ترش اذا |اييع و ايرتريم يلا قرد الا هرهمسك ,ىلح هدعن ناطَس ني هرازد ناكرشاذا

 نع دالا ناك درع ورع نبانع سرا ليس ره يف الكلا يملا يدم نزعه نب رز اخ نع ص

 وسبل نبا مولا نها يكنس يلا امي وح عف سس فا عبجو ةلموف يكن ىلاقن هدلاىلا م
 يابا ريم محام 5١5 دقصمل داصرلا لمحل يك وصلا نم ىو ١ نس انلل اهاهيإ اير ف وصلا

 دبع بح للا لاك 14 ل ولحلاب ن وصأ و يشق قش ه لم رد نوقمل ا لبخ ىر١ يرعملا لاق
 * انصلإ اكّررل ئ يعلا وسبل ظ ضل مل اق وأ يفاوض ع را مراهبلا لك اولك هوت
 رغرش ةريصق لرذ ع الإ وطرتس ١ مي املس نه دححاشلا و ىقدرلاب هررصعلا ب رس محلا اسس

 نيس دولا نهاهدر وط ىلع ند و يد ايش ضر انا.نا م الج فقط دانس إبر مب ابع نا

 يلع ر داك ناسدلا يق ىطنل اَيِلَح ياللا ذولا و ىاحلا ناسللا ربك ند جد ةره نيوبس

 تس اوهذي لا لالا نمو ؤ دول اجذا خيام أيما مدور هل
 مكولج و كموحل نلكال ئاطبإ يرصا ذل هدد اون يدل ١ جهنم لع دداو رما ذهحو انس
 زعمت لنهر هلاو دع قيد ايش انرا ذحو هلك اياه ذا ويبجلا نينا اهينقاو ايا يا
 ناد بنع كخ ىلا همت 3 ه يؤ |ىيرد ط١ نع مريع اريد اىايلحلاو ايل ةاو امش الا 1

 نم انلاؤم هلك ف يا اين رع ريل يا هددد» يور ؛ نايف اب ازد نمل هنا نا كط ؛طصملا يلوم
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 ذيدوب ىريسلا لل ل وهدا ياللا دمحولا بيزملاك لوا ناك هد ايبرعادب اكسس
 ايزل ور يصيش مد نولم هلا و ان لسملا قسد نأب نأ ا د وعيس هوس سب يدي نم هله د
 نرصت نب نزلا برعلل أيش هركح واةلخلاوا "طبع هرورسوا ع ٌةَرِش و ةخرد نان طش

 بط ىسا :يعو 3 يرسع نيا نع هت ةرير رص لا نع نر يوسسم نه ى ديد س الا دسيها أم
 ل ١ذو يح ع نج ادد م رسال ناك شرع و سابع نبا و ددس نب ليو و ناملس نع

 اسما يزح ام هن وهام ةسسساقلا يفلح دام بدل نيلي باشي
 ف دداد الزاب مح ملم اًنلا يف لح دام | يبن رس نةهباسلايف حداد افنخ ايعابر ع

 عسا مدس الا يأ ناصمنلا الا انو زبإلا دعب اد د ىع لاك د د نكي ذيلبحو ٌدعساتلا
 ريثهو ملعم ل ىش د نم مكرها ل !وئظن ياانظتش ىبس للا نيب هذ يظن مرسلا نا د نا مدد مسن مل وار يح حر نع ىحوصشمللا يف دخاي ارك ذ دعبو د

 ”سيلقلا ارم لاو يوقف يك و ص هزخالاو ؛كريسلا يلج متطاوب ود ادد ممن الهو مارح
 ْ ا حد دىتولا موب نا ند طرببلا و رشهاظنا رد اع يافيظن الا ةزجخلا ضدي ال هنأت
 ”قائهلا هكردم كح و راربالار٠د يف رانا راجل اصيل رنلاب رهط ثادو ذاولاه ل نم ىتبب
 هارعاهد هلابج١ يف هيلاخ ىتاعلا د يب هيلا مرح اريعا ذص د ند 6 دابع يف اماه ُدياور يف ١ ماع اون عقرير نا بحات ىسيقد مالي يآ سيلا موي دما لامي يلقن ٍ يلا مدر ةريعفلاو يل ملا للامعالا نا ل نفكض هيدو تباع نع طخ درع ينعش ةيلالا
 هي 5 نافاس يسوع هرب رح ىناانع تاقئالا فيديا كسكع و١ هلمضقن

 يربلا دب ايلات ىاذللا وهو هيبيعر نينب ل داقملا ع هلا مامالا نا هريع ود وا د ىلادنع

 نعد يح. ىل يأمر ىلع كرب نيلرالا هش يع هرج. ىف عنج دو تام [ذا فلا يدوي
 نبي نيولان اذ سسدلا هبنجيلع بط اوف راسي .مزيِع نم امن ارباجز اك نأف مكيلملا
 . انساب يومالا فيلخلا زي زعل دمع نن ع رككسع نزاداججلا ل اىئشاو رارب الل وف "كوب د
 كريرلا نبط ى امي رلا يس 1 خاريم لا نا ف ارك كن نياق يسر نع انفلب لام هناا
 2 دا يوحي ىظلا وسبب يد رعاجا ذا يوب ملت دسقا] ءاضح عيدي نس لذا ىف ىلا يا

 ١ راع نب ررج نع ع > م اليين لااصج و ماظملا م ويد ارك ذج ناذ تاوحلا عيت مدعو طالع مامالا ثح ثيددلا ”ىشعم داود سف هباوهرو ما. ىلظام موتر يلا اكن ذ
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 ريبكوب اين رم نب ريك يبن اميه د ى ريص ينادص ىعمخلا مورا ومو لوصف ادو نوب

 مل اجر واربع ٍياطلاورحااضداهاو رو ةعاهأ ىنأ و دارئوملا و اسرم ةوجؤم ثيدحلاو

 ب يلا يلع اين ويد ولاهي مكرحا وج ف لينا داكي ١ نخيل ناعولا نا له تاتش
 ليح ميول يف ناميالاد ديب نا ىلاقت هللا ١اس اذ ةراقس الا يرط يلعدب فص و :

 ن١ نع بح صعسو لدزب ناني الا نادمشد نا يس يف ةربعر ذو هريولا 59200

 ز راهي ناييالا انا لط تا ناو د دانساب يداعلا يبا ورع نب نع 5ك ئه دانسإب رع

 امي بدلا ند دما فا ىئليد نبل ياء يبد يف نش ةلكرش ار ْس ”نكاس هر و ديك ملا م لب ظ

 - كي أع رج ىف سلا دات اكامولدورطِتو اهي فاعلا اها عت يندب
 ايلا اان ايو كك ثعجد ماعلا له ل ثوغتن ذا يبو

 ىنا نعم اذ ىح لاس . ناك اونا يف ١و أر وطب ىلع امونيم ين لسا انيكرح نال ةرحلا م ادهن اب

 سف ماوطنا طسم و يف لَ كلا نا ل هريع و دعس بابللا فو وب ومد

 اول انالو ا درب تاذاح نماب دنا 45 ءطس و يف لاند ىلاتن ودنا دادهالا

 ةيفنملا اهالى لل باظحلاو ٌدكوبلا سايس يل هد وكت امواريش رك خب يا هطسسو نه
 لاف وس اسبع نبا نع ك2 دارهدلام ةسداح ٌدياود لاوس يلع و هيلث يلا ”ئاحلاه 17
 ولا ءيد يذلا دمج ةدلصلا تيب بع رشد و عضوملا ىنن تيبلا ناش هوراو 7

 يف دال و تيب بول اريج ار كربلا و ةىرلا كي لد ”كململا ءلخ ال جا ةدالأتاوذ

 هدل ركب يذلا تيبلان اهي اصرئ د :شساع نع ّن اطول اف كلم راذكاب اديس هدانا
 يملا ىِاىسل !يحل معو نملاذ هلخ اجب ال”ضيتح ذيل ركذلا عاوؤبا نم عون ى اب مهين

 انيايسنم ريع انهي دالاؤم لعرالا يف ناي ضيا ضردنا يعدل مرينا يتتامك
 يف يارسارلاو ةمادتأ ن ١ يس رفا :صيبمخ ىلإ ئب اناس نع ةفرعملا ف عهد ونا
 , اشمعلا و صورتي 1> عيا عب مانجلاو نود هل مهند لدجاوكآك لك نما 00

 ترسل يف لضرعد "دك اوعد و ص رملا و لين راصب ألا مرع وأ صرل ١ ندنص ضعلا و نيعل , “٠

 مومن لصأب صوصخلا زود و سارلا مج و يعئاب عارصلا نية

 دحادحو ٌتيخ ايس مرالو دا|ىوهىااعيم ان ردناعر الاو املا نا كه ”ليس مما

 اذ ١ نكمل نالاك ذور رمد اكاموز المن رح نا عفر ارح دحا عفر اذان زحالادجو

 < ١ د سلوا تعمم < - هع ه7 7 سمر ووو ويروح رح -



| 

 هلبدلاو ثدملا رك خيال و يوحام د طبل الو يع وام د نسارلا ظميك هل ريدا نم يكتسي
 باطن اع نبانع بع كرمكادي زجارك خو يعاحلا يف كم اطر الا ثيدحلا ياك
 |" يبا ةكيرولاب ند ئ ناعزلا دايخلا نا اط هراقت و مزاح ديرج فعلن ىبعص
 7 يدار دبع نع رن !ذايارظ الا هعظن ادح بلس ؛ذاخ ناهز المس ناعورجب
 ”لسجلا نا له ككل ين وبي نب دول فعنعل ىيونص سابع ننا نع ب هسكعو ناهدلا
 اذا لكل ع اوه ملدا . ناشالا ند جرن ؛ ىف دوك ريحا لاصخ نم ىلا
 ين زحرلا نوبل و نجلا نه ةدي دع ال اصلح عمج جن اركاب اذ ةدحا و ٌءلصح قا ذه ناك
 . ديوب ذب هللا ب © اهلجال يادك لصن تبا دب انجيلا نع هلسع وه و يكاطما
 سا نعبح_س ع طور اذصنا دارماورجالا يف ٌةدايز يا لان ءل الص يد
 دهاب ر دولا ئلتحا ناو با يل امل وصخ ٌيلطم ىف هلع ش ردا ١ يع ىل ادلا ن١ ئسح دآسااب

 نحض و بارع مذ ىىسنا نع تايلوا لوح د يللا لعد هيد اغرب د ظع١لارمارجا نوبت
 ب تعدال ىذا نع اتانس ايد اويلي ام ن ولم سا نع ة> وعبد هد ةرطم يان يله اسدملا نا

 يا ههنا ناو هل يد ىعاخخ لع ماع ناهع هيلع فطع و هرلاركد ها هل م هناك هيلا هب
 دحاو نم نوت دوو نزلا نيب ةبتخلا ةالوملاو حاصلا لينل ! وهدد ان دلا ند دهلا هستيأم
 نال ناعورم اؤكد ل لا لب يذرملل ىو و دارك ذ يع نطع امون |لعشم د١ اماعو
 يف أ عه تايوان ندلالا طاقسا نين دحلا 20101011111

 مهاب وو داع فه ياةىييصمف ١ ىولس الا سد نب ملا نا ف سرع ىحهلاوو دري ره
 امي ناهالاب هللا هات 5 لوح ع هلذالا يرثح د وصنملا دءزيصاو ديييجلا لذب يف د
 ل ذيب سكي اب امل د هب يلب نايع يورد 5 ثالاركلا ميتا صو و هكئرتما ناد

 هل سد رل و اييداكدا دنع فوت ولا و حطبد لات او له اج لب دان نم اهنع بذل يف دربجلا
 نيزسنملا ليل و هبا داب ب دانا مه لخاب نلغلاو هّمح ماظعاو مناجام ن اميالاب
 شيب ان داشروياب ردم اع د هيج يع اطد قايم يكن وادب مواز د افلخت

 ْ قوس ئئرلاب ىهيلص اددو ١ لويخاد ىوولخ و ينبع ىذالا فكو يرهاو اسد
 اديقملا يداولا سوا نبا متع نع ند م م اركذ وخد هد علا دَسو :لكادس و

 م السم الاعير نيدحألاذهاولااَ ىسابع نبا نع يح ةريرع نإ نع ن توودازلا

 م.



 ْ مك درك و همكرسملا درس ٌهنلابم رس وه ة ار و د ملسالا نيد يارد ننيلا نا ك

 | ني دنا اره نوني فا داس نل و ةمالاه نصنع الا عقرل لش نايدهلايلا ةسئملاب سن

 0 ذيل يش هلا نابحرل اك ”ىهرملا ؛كرثد و ةدابعلا يف دحا يني ال ندي هببلغالا ةدشبس دح ١
 ١ ملا نا يا أوبن راّد د طيش لو طارعا هلي باوصنا وعدو دادسل اوه زلااو ذديدش بلكمف

 ْ اق ناو ىيادلا لمهلا يلع با يل ابادرشبا و هنه بريد اهب .ايرعاذ نكالإب دحالا يعط :
 ظ أشنلا د و قا يرعب اب هد امدلا هه دادد ىلع اوبارتسسا اجو زلاو مو نملاب |ونصّسناو
 امويع !ييتساو ىاٌةياورملا اذك ن وكنع يني هت دلا نم ىدن 3 لا وزلا دعن دراهيلا لوا

1 

 لع نب الا يانا مال ارادوبيلا ب تقشملا نا هدد ل اراه انياب
 ١ عماوجنه ذ ودعت ُنيدحلا و ةريرع ىنإ نع ن رد |خيعتك و رشا ىطحر عيض كك ذ
 |ىيت يشن بد ههدع دافيعُنمّملاب عدن رافكلا نام لاح يا هدلا عسبن قركذلا نا

 ” زنا ىو ده دارها يف ههلارك ذرجا يد ىعض د أرعمس نما نوه هدلا هع ضب ا
 نس اني داهم نع بع ىح لالا لاحرببككلا دب دارلا نا صاظلا" فعض "ناس رب زينو هيو
 5 ديد ايد ٌتاعاطلا نب محا له ١ لمع زيعبل هرمغ وانا لحد لكلا نعد الجرم ناك ىدوججلا

 هذه ىسملا مراملا ناو تي دل نمل ايش دل عذر ٌرزنسح ا مكنه ىا نس از

 نام هن انام نسما لله ل علا يك دير هلا دلع دب نلا لج لا*ىلطع ةدايزلا
 علطي الط ابرها بسر انما لفن نم طابا ف صو هملع ديب أم مانلا ويلف اش
 و ررب اود يداعملا نمر انملا ليا نبع عمل يد اونو فلكل نب الخرم ناو هيلع نس انما

 ٍيبسخ بج ويف هيلع لون ءيفحريح ءلصتا :راجلا نصا نهانطأب ود د ىس انداريإب ىا
 ل أملاو انطاب زد اكددال هزحا لدل معن مل ذو هلاذرهالا ىنفن يقام ابسعاب اها "ياخ

 ةيلاور نإ حداز يدعاسلا دوس نب ابوس نع ّق ىيمع هرعد عطاب هيل مام يذلا لمع
 هب مخ ىزلارسصملا اياورئسصدرع اسما رسلان يني ايرتدا وك ىلاىعالا اعاو ىلع

 لا لمعب ٌميهرطلا ع ب صنم وصولا رو وهو خب وعلا نهزدلا ليعمل كخرداأ نك

 نادايلخ ديد هرع رحا فرانلا لها لرع نتي يار انلا له الرجب ءلمعدمل يحي نع ةنبحلا
 لمع ريد يانج لها لمن هلمع مح مك رانلا نمحأ حرت يد ىحلا نحل لمعي زجرللا
 . ايت !لخر رن هجر اش لاعب نيه لكرتشاو الخ دج رحاف نيله



 ظ تاوسر نه :ىلكلاب لكم جرلا انا قرر رمح ىف نعرد هر ل وعر انلا وا نال يح عماد ع
 ةديال و مالسم لا ىلع ضيفي لا مدل الب يحو هر ةيه ي٠:ريعل ام وب يان كد اسهل . 3 سكرت هلبع ايي ددلا ضر نم تان ام ملبت نا ضياع همك و .نيهربإىهارلا يسع ىفاكت هيلا / مزملا تاور د ل «.ل » 'ك دأن - 5 ٠

 - لس نا نام همضفي | يامولا طقخ“ نم كلاب ىلكتيإ الجرم ناو هزومح يف نادال و ؟رثد يف
 برو ةواتشملاب ملوش ناب ىلا مون المئوي امي هيلع ءنذا سكش هدد١ انكم ئم تزلباه
 اع كح هذان أموملا ف لكم رازدا هدر ورد ىلا مورد الد وح هرئسح يف ناييو هرج يف
 اوملأ عضومم ازجرلا ىلا لع حبصالا يي ةرركذن ررصع ثيدحلا ف هيف دللا فرامل تراحلا ند ىلالب
 ذ جهرب أظن يف رب اهصلا ياهل شن ّقح مذ ربان هبرشم وا لكاس ميدو نين بارؤسلا هلل و
 رخال عضو [ذاهإس لوي لاذ (خ مرو نبل لوس رب عيد طال ارش دارللا و يبل اع جفرا
 , رويس و لل دولا معارج دنع و ددلا مسج الا ارب ىف هلو ببسب كرت يا عشر إذا هل

 ثراولا دبع ىعضمل ىروص ىضنا نع سا يملا |رطملا 3 دكه نست ند ةرازولا و هيك عرئرشملا دنع

 .. ةاوزددلا ثلا ضد يا قزردا عمي يأ لوتقفلل انبلاب مر تاس لا هد وج رنا نا ىشمايل ود
 : مولد يا هرديصيد سزلاب ىذرلا عيد ماوه ف دركذ ناىبرسال لع اهلا ذح و دد ورخالاو
 اكرم اهل نكمل حريب الو مل هي ادع ارثوت ١ بولا نم رند هطوئتس وا يعمل نأ يمنس ول ون ذل
 ١ رجلا ناقوس اموبلا هلال ىف يزيل دل زب اهدنا لزانملا انقملا رين يحدد ويئردا ىنيد
 اجرلا نا طل هدرهاو جت كلاك نابت ع بح هان مح هرغ يف ديز دد اه هشيع بيعي
 الذ الاح يح ١ انف ا ت داع ارملف اب اورد ايوطق ي١ةرخ ا يجيتسر امن نم هرم عارش | ذا
 نابي نع رازرجلا و ياش "ذكد بط اهيدها يف اه اهم نم هن ابرع اهر أت ١غ هريس يرش
 هيل ١ ترطن د ار و8١ وهب ةدارم ١ ىباوظن ذا جرلا ناك ابطعب دزباساب

  ايك د١! ذاذ اهم (ظعاظح ارهق اكرم ىا حاد كف ارههنا يناككن هارد كنك
 وا نافعالا هدرقح ناكاذااوي هلك ذو نارظن 5 يل اياك ريأبكتا ال رمادصلا دارملاو .. اهب نع ين امين اصا ىزخ ئداعىؤن ذ تاطتحاش ايم اهي |.مروحش ا اهي ليد
 (| .. اجرلانا نى ير ديف اديعس ىبإ نعاني هر حران هني رانوف يني درملا يوك دبع 0 نيدلا مادا نيف ارلاو هد ومّسملا زج اتسم يف ىلع بن مرسم ةهالا رمكت دل ولا
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ل اهيجدز ايوض ابوس دست اييتس اهي يصمم ل نب ليش ال دب
 ارك زنا دارا أ.ٍتضح اوي

 تن تذحو لاىكنا ضي امن هوتخد وب ةيلاو وشلجلا بصح يم ننس لا ف هلتخاب نلتدي ٠
ما اىتتساو ىو كف مياس مياس 1/6 لان ذح و ةداره ععو دا ةيلك ثاررك ذمه نوم

 

 تكبح د مجاز ل6 قي ادو ف راا يف ىعبلل يف لمع يلا يف ىغ زنا ضنا ك5 نه د

ا ميم هداسا اعلا ناورس أن نن رايع
يب مردل يارس لسد اخد ا ذاؤجرلا ن

 احا أب

 0 هبلتج يتب ن هيلع هل ابها يح ئه و نطنو هتمحرب يا ,ريجج ون هييلعددلا لد | يبيع

 عارم هنو حصلت فرك مطعون هاوي نتن يشاع ىلا
دح مل وه ل وذل نري هد اننا ثادحلل اولا وا نا دب

 سملاد ينوي فاض لاب ' وسن ان 

نصر ندع هيف اكن نع دينك هيلع يلا هللا او اوس ثديع
 ا نع هانيدلاراركا نم هي ا

 يدي تاعك ل قولو نم يت لاري هل ؤحرلا نأ © نائعلا نبا فن ذح

 ايار يرد هلح مدار زصع يىفاقد هفللا هملسب هرم ىتنغ ! ناو هل ىيفذ ماو د ةاده يا

 م »جات يفركسع نبا لسملاءيحا ىلش يلع هككزج نسكلا د يدك لا اوهاوب ديالو
 نم ياىشملانذ اسيل لجرنا نا "ريع و يفلا نجم كلام عضم ىيعص سد اربع ننا نع
لطم ىفإ بس ١1 يا وحوش يح هونحاذ امي دلار وفا

 مع اننا كتم ابعتح يح هدب 

 الحرلا نأ هك اد اهيعمس ىبإنب هي داعم نع بح ةبا يضلل ب اطعلاوأ يبلع أد ودم يذ يدنع

ا صرفت مى لد ةرسس نيس هللا :عاضب عرقمل ةارملاوا لمعيل
 ناد اضم ت ىل

 : درع وأ ْتلْشدا ىلع ادم زم ناب ةييص ىلا امتد د ينار ىعلا ن هلص هب يا دي دننملاب

 . لوح د ن نيس ارانلا زك ذب غل نوت هلل صا ل نم دب اريد وا بو انا نادرح

ةربرتح ىف نع تاذ هيل اوفعن 5 لوحدلا ن وبس هلا نه مول الو مقتخر ان
 ةطفابلا لانو 

 . اه. يرن ال ةدحاولا اكن اب ىلكتيل ن اسم هلا قيود لجرلا نا مز وه و بيبرع نسسح

ب طقس ي'امع ى نى رب خاوي سب ذ ايا 'ىلغب ال ئيب اوس ي'اساب
 ” 7 نيوبس اموس

 ين ود و ذ ودص ْق اىإاد ن وكي هدا دارملاو اهنيع حر يلا رار والا ئهاهيمهانر انلا ّق

 ل ةيللاب لكيت لحرلا نا ةرنرلا ىبا نع كه ناد دوهلل ال رشكتلل نيس ١

 يف اهب عيد يئااىسملا نم دود ١ اعف معي ناد م عنا وج ء(يغيل اس اياهف ىري

 ميكأم رب اازا يلازذلا لام ن رالايفا وسلا نه معوش و ئه دونا ددلا يح ئهوار نإ



 ن١ اظيارسا نإ عضل ىنوض يد نجلا دبس ىبإ نع مح حزما هرخج نود هوع د لسه اذا
 لإ يكب الدون ردى ا ءىل سيد اميز نام نعي هول وم ريقل تام ذا ناشالا نهب لحرلا
 يس ءلحا أين هضم ىلا ي١ هرذ.؟اطللا , مطقنم ىلاورل نيف ئه هل ل ند نا نمت
 ل مسني مدرع ىف نام نم قد ىسمدب قلعت للا دن ومو ىفلا يسب هلال لحالا
 الداملا مره ق دوت ل دبي لدن أطوالاو ل لاو نب كلخلاو ل 01"مهراذم ةدارم انريب سن ع ام اح دال زك ذ و :رزلا ىلا ب اب مل ني دهدش ول هدر داب ر داود هرهق
 درع ننا نع هنرك ذ اهب كذ وحامشسحم ارك ذ لع ربع | ذاه هب دولب نم دحارورحا ٠5١ه زيزكر
 هدئوعرود تاد هيجل م 'طصللا هيلع ليضح أيزص ند "رد دلاب حر تاه لاك صاعلا نبا

 ترص نم توني قد روسا ودب ي ذا يلا باه لا عب ليم ذا قجرلااذا ل رث نح ملداولاذ
 وع بح ع يح هريع دم ودزملا نأ ه«يواّرملا يدهن هدب نابت هل بسح ٌةياور ف بنك
 ريما يحا ؛رد يا يبلع نعا نم لجرلا نا ل لب وط نب دح ضد وحد يردافعل ادت نأ
 هريركل ١5 انشملا يعن ترسل هد نو يضع م راو ىلسلا هلع ايكو لحل نم اهالعا واه انجل
 هوم يا, نجح ول ةطرؤم هدانسس اريِسس يبا ةريجلاودتش ةنخلا لها نع هن ف ىلع ارلارسك و

 «بلملا ير د كييف بكوك نييلح ييح١ ٠ يجب د أم يان كا ديبلع دهضب» ةامضا فارسا نجا !
 ىلا نع دايزصلا و اق ارثم لاو اصلا دب ان يف د > نم بك ىك امواك يادي رصد هضايبلر دلل ..

 ركالا ف نجد ةيام هو لطي ةريللا لحا نع لجرلانا له يربص ءدانساو ير دل اديدس
 ' وربك اًسنياحل ايدل يف بريملا و ا هيك مذاملد مامن 5 ءاجغايلا ةويتملا و برطسلاو
 ىضيضي هكترتملاب ى رع طيادلا و لولا نع بانك دحا :ةججاح دع أطنلا نع قه انشا ا
 لع ا م١ يار يع د هنط اذ كسل 6 نجر هداسم نه غيرتك ي١ + دلبح ند
 7 كدر نع ملا نا يب اور ىن رجالا نا هه تائت هلاحر دانساب شالا ننااود ين نع
 1 ١ 5 ناشطملا يالا ف ىلارنب ا وهل اب ىىاظملا همي رولا يا لمللاب مراقلا ةجرد هقلح

 1 ماكاو بارطاو موطنا ئم امظح هنش أن يق اىوستض ١ ن'ده انج اىؤالرخلا ةدّنس ىف
 انف امد مم ىس املا ىلح ئس نم امأدادحاو اسنن ناد اك اما مواو
 ١ ش 1 َ ا داروه نيروع عضل يعض هاما فذ نع بل داز اف نب هجر راف أي وس اف 0 ا 7 : ظ ١ ْ !ئ ! ب اننا يالا هكر دام اكو مادة اس يب دحاجي هاك يد خا د يعابط

1 
00 
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 م دي ماحجل اكبوصين هب يلا صي يلا يرحل نيني ره ان! يف ربطلا ًةياود خوجرد نإ
 ب لود هرْع فرع حو همم قرع ىو ولا لاَ 6 دارملاو وعلا ةدشس نم :ىقلا

 اسر بوب و لاخلا وهوفع قون ولا لوط نم دحر امراَس اب باور يف و يتلا ذملا قرح ف ذي
 ””لالخلا دروس يف ىيسج دامو ةسيحلا ماقم ف يث عضد لوطا راسا هلهر ندا ولا ٠

 ِي دلل ىسلاى ا جالا لطي لجرلا نااط درجئر دما اد مد انساب 2 وعسم نها نع

 اهيلمرسي هلق ءزع هدلا؛ ايفر عد ي١ يانا ام أ كلر ذ ريد هيلا ىم هذا عرلوح هدنلا لعج نم جاع

 ””وايتس ا وحرك نا يسعو 8 دع ىل داب لعا وهو اب دلا و١ةرحالا يف اههيس ريح مل حامل هل

 عرب دبس نم لوغيذ م اميالا ءن ذي ي' يلف ااظ مز يق د يعل رلظ سساندا وهف مكر
 لط اهلاب نيب رش نم يا لموملا نيعلا و اذ دح ولا و ىس اورخلا حمل نان يفع ةلاياهلا نا نيالا
 0 "لع الا يف هد ةدارب لذ و قم اًنولو ىسانلا يش كذب ذ بل تيلطاود يطداع و

 دبع مايصلا ىلا نوصمل ىيعنع سامع ننا نع ىط دوجوم يك نب هطراع نمل ذعلا مانا

 رام !مداذهيل هبا ياا ذو ىف ف1 لضنت ةنححلا ىف حر د عفرتمل لحرلا نا ىونعلا

 انس ل نالع ب لل اك ديد نم كك كره رايغتس اب مكسيلملا هل لوس ى١ ل اًويذ بج المع

 سطل ب اس ديس سل زل ار انسان او تاجر دنا وطرب داب نهانللا يجب يا

 لجرلا ن١ هه دبج يود دانس اب درب رفع ىبب نع ّييحرمخ ىلع هد اك لوقت ءرسنك نس الجرلا دلو ناف
 ىسسلجت ن اب سارت ىدصتو ىمكشي ال و ,نلخ هرب و اميع دود يع بكري ناب هنن ١ درادصن يح ١

 يا لحروف سكوب ناو هل ذابالارب١ْر هذ وقيص وت كلذ ذْئ بلع رمد الف ةنسركلر دبص يف
 يل نم ةلاقنك نبا هدلا درع نع بع اجب نكس يذلا هارد يف« دنع ضح ئمامادا لي
 مددلاو يا محد دلا وأن دلاب ب بلا عانس ناس الا نهد طهرلا نا يراضنلا بهدارلا رهاغ

 هطخعولا نعل يلا هايس دل وأ رشمملا يساّوا نك روح ىسبب دارملا والسر انيدلا ضبا ١

 دنع يش الا هيمظع يلا لن اهيا هيصك علب اذ دس لا هايزب داني للا شضهابو ١
 0 ود د هلل ميلا ردا يا هلوزذي قح بي د 'ملسي او ةياود يفد رمل ا و ياسا لصوم

 دي دجاأب ون سبل نمل ىسنه دل لف ذل مح يل ادد هبرل ه دوغ لجا ند يا ررجلا ئهرب افصنا

 , ا ةلارزملا هلو نم طصملا نع ؛اجام ديلا عمبتص يلواو هل ؟رسّسس يع ىف اكن هدلا دخن
 الرلا نا خو فيدص ٠ داساو يد ردا نرد ىلا نوع ىسملا نها بنسب رجلا هس سك



 7| طصو طجرلارك دو همن و همي رطو ةنرهس يا لازلا وكس داببلا يب اجرلا يده قد اذا
 دقفلاو نوم 'رؤنأم وم ذه وأ درج وميت ادوزخل نانا نلذتم زق ىلع ىعر ديا ليغ ديدرط
 | ذب ةّدعزع مهلا هاد مهل ادذا يف |طصملاب يالا يطمح يصاحملا لها بت لحل
 املاك رها ف يا زصلا يجرم زضرلا نا ف "| ىنقلا باص ولا دبع فدل ىنيكْض رماع
 اهيداه ةارندلا هرج هلدب بادر قو كامو ءلعا ئم ضف ايكو لوا نم ايننغ ةناذ

 السر نير لاف ين ملا دباهلا دحانلا يرصبملا يارنهلا برسح نبا نوكف قف نط ارع ص
 مع اق ىهييف موت ىلع اسسنا نم از ال ةمغرلا ةييؤم يا كلما نارياو د يف و محرما ناالط
 ذا ل مولا تحو مهرلا ةعيق نعرجزلا وشتلاو رجا وغبنةبا يايحد
 ١ . تايون يف ءا ىلإ نب ضلادبع نع دخ ميسم كوبل اود رعب هيد العاق مون نهاوجر
 ءلج لطي اه مك ناسنالا نيد دمعلا بطيل ٌقزرلا نا 49 هرثع ةاير ذنملاءنعْضو

 م هلع م دخ نع بولدلا عذتس الا هل ٌزدا ال د دارس ١ ىلع تش اهنملاو هاشم ماوه هز ن

 ٌقزرلا نا  ٌتاَيَن ملاجر وا دن ىلا لا نع دع ىط ىلطلا يق اولمتاو هللا اوقن اذ بويعلا

 أعدل كرت ه يف زالا يدل ىلعلا يقام ةبشملاب يا ةنسخلا هر رس الو ةيصعملاءسكفتت ال
 ١ ذل و هيلع طنب ندا ماسبب مل انه نازعأ نب دح رتل يف امل ةيصخم ردا نه ىلطلا يا

 يداخلا دبوس يف! نع ىط بضوت لاين يح مدا يب و لاوس تك انا بطني هايد
 لور لذ ارينم لم تعطل ا نيو ٌةئنسلا و هلاسرلانا نو ىف وعلا يطع نعل يع
 تا ىلاو رسطنمل قرقبلا ديلا ين ول يب هل و ب كيلا وين دي و١ بت س انلا يلا عمي يدهن
 الومسري ولان يعاخ يسسا تامل كك فلان نيريسملا نع قيس ؤك ذاق ام ثيدحلا يار
 22 اه١نانرو لسملاهريعواذ الجر ن اسال ىنجب زج رلااج دم لاو ناريس اهو هللا

 انياشاو مانجا ةدعاو هذه وبلا اح نم ؛زج يش د هيلاري اهب وا م اولا نيحب اجمع
 يفد اي ةويملا اذا المعلا ثرع نعجن مزمن انسلا الو اهيبلع عاججالا د اّتعن ال ؟ىَس يلا
 ' طوع مكاجلا لاق ىنانع كت حانعرتب لكي هنك اينب لزنزح ىسعاماو ”ىبلا موي
 سن يأ ةح ومحد ٌةدح لا رشسو داش وفه ريقد ام ىلع مت ايدرلا ناك ه ةرهاو لس

 لدد مكدحا يار اخ ارهضي يتب ف ءلحر عف د ناسا فا لجد وم كة تمو
 ود: سس ١ نعد اهيلي و اًئباءاعدا يمنل اباد رعف اناشا يا |ىيعان الا امني ث دع هذ ٠
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 شل اح تل لف ةان مال 'ةاحانم ين ل نايف يدل ناب يت
 لول او 5 ذوع كامو سف (هريه أ وعس هن مع نيدل ١ عذ دل دلولا سار ىلع برعل اهل تاز رخ
 اكيا ولائم يا كرم رهبسلا نه لجرلا يلا ةارلا بجيب هيبنعكا داولا يفد ةيلشوملانانئارسكت

 دومه دددا ركذ ويه ”:سئامارب دال ١ عذ د اعف دصعن و اهرب ان دعست "لب اىكبرعلا ن ل اكسس اج اوس

 ماما نكرلا نا له دو راو ير يكاحلا لاو ةوعسم ند ١ نع د جس |بالش دعا الا لعأع كلها
 . يىفهجسارام صلوا وامي أوي نم يس يف دن د ا ند اىولصا يان سوق اب عيهارنا مام

 )ا 7 1 5 0

 ميت سلول وهن لول ل "ىلا كك دب به 3 يا ارصر نب ىف اند هدلا ميل نيكو ةريحلا عل ولا طخ
 ةدهاشسم ٌّيضنال قلحخلاو ي١برغملا و ٌقوطسملا هداه اك اضول اونا وي

 فدفح اشووه 04

 يبح ذل لا يبوس نب بولا هد در مكاخلا لاَ صاعلا اين ور نبا نع حبح نر سلا يف
 ا 1 2 ا ل او 1 :

 عمت اب بانك صبا هعد ضغيش اذا مورلا نا ة ياسا مكر و دحا هفعص بوياو

 يلا دري الواي رد يلارطشو ددوْنعن صلحت يف وما كلانا يع يواضيبلا لا هرظنم
 لكم ةوسلل دلع مف يللا الث لع صبلا طبي د يومنا اب اد ضن جورلا هد راؤي ثح هرط

 ش 5 يصد م امددال اعبي ىلع با ذل ىف ةرهابلا سي هفرازا ا جو ردا نال ضايعالل ةلعهنوك

 سالي ينال بوسي اوم طم جدذ لس مانع همن د لدخو ١ تلا ثء د# . , ١
 انامل وجد مرططقف يا نجس "فل !موبب نبدي ةطانزلا نا اه هركذ ع ,نوزع اذ هرعن

 ويش اذ وند داع ناىرالا سابلا وغرب امل يي الاذان مرح د مجول دارا غنام هلذ ماو ذ
 2 يجاعلا ةرظان تلا يلا ىوع وج ول رانل اب هيلع ىمحي ارمح ا ار وش مولد يف ناك يذلا

 ن ١ اطرح هداسا يف يد دما ل5 ةلمرم ئيس هزم عم ٌةدح وبلا رس ند نئادبع نع

 د ابك نادالع يا تايإر سس ةهاث نامت دج رقاب وكن احم يوم هل :ىولا ياعاسنلا

 52 اديس رج دارشسع نم لدد هند ىيمجلاب ناخدلا ريكا ىنامي هد يىرخا ثار لعامجلو

 هب ارلاو ريهاوه وح دلائم ل اج دلا هبرتلا و سلا ئدإم هلي ةباور ىف اذ نود

 تيت اهفرفم ىه ,ريتسلا م ولط د حلاخلاب رداككأ جد نختد يمعلاب نسوللا هجو ولع يلا
 فسح و فردملاب نسسنحو فرش اب فس فا وشك لا هزُن و ,سسدكع د!ءرعم ٌقرشسملا ىزمي

 دنا عامي طبي اهني ال هب نيس نهلا و ةماعلاو هنيدماو كف يف برعلاّةرن ع
 نوحاهو عوجاب داو الدو ايكع يره ىسيع ل دزن و تاويلاو ةلج دو مزلقل اوخو
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 الأ ضراوه و ب رطخلا الب يانذسجن ا ىلا ع رن قارس ندا تمس نيلي ”هني دم ىو , | .ايفساو اييناسا ني تا كيرئهلابن دعرمت نم ةئركر انو نس اندا ن فلص يهواوددس يا

 .'نلايامو لس قارن ازا ثمل ذل دأولاق يح يعم ين دا ناب يح رعم تي
 افسا نخو "رع ف رلصللا املاك يدانصلا نوما عض دهسا ب مفي دحزعرم يح لواوم

 ظ يا بكرن رغد نيسلا عندا يدش أ نا مدرك ارد ٌرعام ١ انلّد ن5 رك شاه لاّته انيلع علط اذ

 . ابطا هركرتم ل يااص وعد لف ىمالا عي نيد نم ايو يصخ يا .ننا اهوكاطعاوطد ريخ ةدابذ
 ا[ جد لذ حول مالس الار دصوف ناكدبك وكيد ةدكوم "ناس يشد ا اهلضغ دي زد
 1 ةداعس مس نا يش يلا ةلس أهلا رم ندا م هادسلا يّة داعتسملا اك ذ داعسملا نا ل ب |ىههلا نم

 | عترتو دن اسسح ٌريكتذ ةعاطلا نم د ادزا ىلاط اماكن اه هنا :ئع اطؤ عن و نيعلا يضف رنا لوط
 | ديجسان١ لي يبه ناةيدورعس دءينأ نع ثواحلا نب هعسر ن ىلطملا نع طخ هداج رد

 |. اهلع دعوا ٌيدلانوللا ةدئسو ميلا هك بنح يذلا داش الا يا نم لوكس يول نبذد
 ف مذ 3 س ياربضح عملا كلب يلا نش مهل املا اثدلُث هيركو منيب موزلل نش ود

 يدعم نبا مارتملا نعو هن مث بد ملو هاذا لزح وهل سندا رلخ لعربصد نشل
 اك موا يطب نس طمسي رلولا ئيسلا ٌثِِلْسَتب ائاسل ا نا هه دا دشملا "ني ف د برك

 0 رانلا هوا حدا ذا ميد لع ندد يأ ,يرابص ادب رجب ىلع د ةيسك ةاشه اوبل هما

 ١ كيو حدا هيلعالدملا يا مالا طقسا اميل همنا ذاب معربتع وايل لش يال ايد
 نتمح ويؤم نيرلرال "رمش يوسع ارعرمج ةزجلا |ملخ دا هر انلا نم أريوجرخا ياا يني دجلا ئليسملا

 هع امشب ةنجلا اًيِلخ دد ح دّيشاح دب هلصتس ارك خددلا يييكي و مرسلا نيف ل انما ىلشس اد

 انبسوملا ريدا لع نع هدا لاب فييكش مس, هةشالعلا نم مظدام هي وبارتي طئمسلا نانو
 ص و يا ل وعئلل انبلاب عضو ىلا ميلا ايا نه يما ١ ىدلسسملا ناله فيعنص دانس اب

 يف ناك وماي د » هر ١ تس مالسملا اشد أذ يعانيه اهيل حر إيف هل
 ان 'نسح دانساب لم نب ىشاا ع نح ناوحالا نيب صا ويلا و ناعالاب ن'ذيالا هدايا
 :خعشلا و ىنازلا 2 يكول دالي نعت لل امجلاو عسملا ىيضرالاو عسمملا نكايسلا

 زانلا نصا ى دوبل ثانالاو د وكلا ند ةانزلا مور ناو لاملا وا لاحلا ناسلب هيد الا

 شل و زا تمانزلا نال شما حو اهيم ويسادي دصنا خير يااييجم ين

 : ١ يصد سصدشر اناس يسع كين" كل

 0 .راربلا
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 كوس الا يلا اهم هلع ام راهئلا ل وا نهالس ياا ايارب او دقن ناطيقس عيج نيلط اسما نا لد

 ال وه يف فيم رسملا روم الا يف مدملا يئاديسلا ناؤه ضر ذنملا مطعم و عزدرن نع دازيلا
 انك طخ ءم يف ىعرد وي و دوسب نائم ال و١ كر دك نولبنا ششي ل يازين نكن

 يف ينارلا ند يربن ماجا يادخ اشنا نا لط يعض دانس اب ؟ركنام نب ىشا نع ملهلا مؤ
 رخل سيل ذا بياهلا دكر دد الاد اكردبب احلا ئجن بياشلا رب الاه دا ورلا نال صولا وهلا
 ! ”ُتدنملا 5 رمل او ىسيونملا نا نيس وملاريد ١ ىلع نع د ادلع ىف دقنس نت !"نين اهلا

 ئى . 40 ا 0 : ' ا( 8

ماخ الهال سلا مولر انما ىف و نن ا« نانوكي نجد نار ووعد ياانرسيع
 ءادحو درو اكاهد اً

 سن ىلطلا نانا اند اك هيد نالازي هلذ اهلحا أقف ب دعم رانلا ف ىدلدتك وااهبلا ٠هركارخا ٠

هل ىزموبيذ خلا ىلإ لحد ذكر نن ىسن١ نع اود [هدواد ولا
 نانسكتب الزل و ىمسل انا 

د (ظحلا نموا نس املا نه دحا توه اجال ىا تول مااا ىد اهلل هياور ىو تال!
 له 

 3 مثال ايجلالو مابزع د نول يفسكاول ايد سلسل نوسكخ عضارت نب باه مو هلاك

 يع ةلالا ندا ايان اني مهن و هداج نوكم (ظعلا نمدحا مول نكمل ابر: رهو
 فرركأ يف ةيدللا الح «ىرداه قانبال اذن رك هنوك و ىدامع لف سعيا أف لا فوجي .لظغ

 ميار[ ذاو ببس ىلع ةكاح هنر د5 د اويع دحر أخ هل اهدا د ٌمداعللا نبه يلعال ادد هلل نذل

 اوغالا واشكلا م زمصأ لسد أحد اىهعوت د بلاي ال | دحاو نويسك اري ذ ىرلع قا

 نم د خ مانا لخحالا صيع ناب يرأس فسكت ع دللا و ةدلصلا نم غربلة ان قحاب ند
 دريم نع يب اطنلا برع ادب نع ن ّ يردبلا دوتسس ىفإ نع هن ى هك دولاب ولبى
 أين ياليل هركن اينسس ف١ «لفع نم اضدحا ياد اذاّقلاو ىىلملا ن١ هو مصل نبا"
 اةرخ موج د نع لدع د لام قا هارب نع داح اهي ريك لارطنلا 5 لذي قيال الاد يبق

 ريشا نا ند كلم نش يشاع كيد ان يفر انيلا نب ١ل لجل "نص نم هرمي هه دشسل نرد از
 أ ريوس اند ول ينم دبل هلث نكي دد |ك اهل ن هرشسعو اسس 1

 ل نلح هدا وبما و مي دري ريزسلا نإ ماظل نا ريكا مهزلي مل ين رشح و , نام ان

 وحن ايف ارههسلا ان اخ ينوه ينخ لخ قط ن دوئسخ و عجم فش رمادي اضاع لح
 اب قرد اج نى م يم ىلا مأءليسم ما نحن كلم نم ىسد١ننع فخ ةرحأ يبل نوت هيلع
 . اعرب لود نف ديالو نوت تدع 2 7ن درثمع و عش ريتا نا ايظنل نكك :نيد اعو هفللا
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 حراخ ناسننا ريحا عم هيد ن وت وك داهجل خا د ناسا لوا عب أه ن ىلح ديد قوس عمج

 دبع عمل رداع هادا ىبإ نع ص مجلوعا و ومنا لها يليه ندلع نع دي انك ند أديس
 ذا دهن ياولد 11 دن يجلس يلا لصو نه يا حسا نال ؟كأوتشلا نب باهولا
 هيذ د ىعاحلا نم دع ىلا نح لع يح عاص نهد يملا ف هيلع حرؤح طخ نط فكل
 1 ىسمل اور ذحا يثاةرخلا اناذ اهبل ىلع لع ىا رجلا بكم ناطيْسنا ناله ةويسل ني

 قوم ذب كك كأي و نع ربح مدحل نه ناطيشلا كد ايي يهزم وبصل
 ا مكأ اجلا” ّس اًنرلاو دن شلل ادد نط وادم ينلاو”نب زلادب نجر يملا صو سبل اور ذحأو

 00 نه مئار نع هليع نناو تع دع ١ ايف من اك ىاو ىكسلا نإ هبائلالاو كت ١

 اا ياكاسالا يذلا ناك ديس هم م 5 شاد
 'هيص املا ةاّشملا رح اي ينل انم عيطت يقالسرا بي نكمل ةككهم ناش لل دنضم

 ظ طلسم م عاجلا اسم. الا" كر اقم ٌدلاح حته ايءاسح اص نع 5 دسبل ١ المهم داصب 3

 اه دارنا بس احابا بي نلا ص اوه ١م يذلا نه "داش ةاشب ءيلع ناطيشملا
 + ”نيارباوتماو اياف 5 درعه ٍساج ىف يعج داهيع نمع يلا ةلموهآج يح انلا د
 ديك اثدوب ديكانو ري رن هجن ري رم :ئىىجلاب مكرلع واف لخالاو قوما اد ذحا
 ريلاو بازيلا ”نخاو» نع دحلا ىنغاو يرون ةمالاد يلام ياه افلا داه سلا ا
 جانساب داوم نع حق وسلا ىلاو دقنح ناطيشل ا ريد نم 5 هللا يلا عاوبلا جا هنا
 ظ او ا ال ل يم يدرج نطيل نا وامش دج نتائج
 / يح دور اهو مولا ةظيافمل داصرملاب هناذ اربع ميحدل كر اسما واهب صاخلاهره١
 امولف لا ةلاح يدنا كرحا نم تطقسد ١ذ اخ ماعطلا ءلكا درع ياه أدط دنع ىف
 ٠ اهيعطيل ءاابدن اهيلك ابل هول بارت نماويبلعاه لزيلخ يا ى انا ئحامف ناكأم
 ظ ايسجإبقا هىباص !تعليلم كالا نه عرش اذان دل وكرت كف يا نب اطلاع دي هنو هرجع
 | ةعصفلاي يبءام نول ظداسل ايف يف نه ”كربملا اد كك ءهاعط ىاف ىددي ال هناحأب دن
 ٍ هن ءزصو دحا يف ايند اطّسلا نا عد ميلا دبع نيرداج نع م ىمنجلا ناطيللا انذارلاو

 ظ مقاير ديال قخ .ىلع طلخا هد وكلا ةدحوملا املا نكن ىسلبف اهيد وتل اي١

 دنع ابوجوو يد الا ديعابدن .يسلخ مكدحا ر6ذ دج و ذاف ان اهكرلا نم بص 1
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 ةيرسن اوس سب ناؤمخ ىسلاج وص و ووسلا > دشن ناو اه مّن نعيد داو ةفينح ىلإ

 هد |ي نل ناك نا ؤركاه و ٍلسي نا دعب ةويشحول اذ اه د يقع املا ندا اذوف و ىكفذ ما داي
 آلت جا 1كبرع» لاكداطضلا نا غم درج دانس اب ةرداوخ ىلإ نع هدد ءلّصف لاو هدوبد

 ف اوراّما داهأك دامع رضا لازانيا قا مجج ىوغ ١ ونا هل براي كتر دعو

 يح وبطظيلا ف 5 دس اه رح تعا ىلازا ل ىف لجو قرع بول لاف يد داسحبا
 دانس أب ايكر دولا دعس ىلانع 28 مح (وظالاو مدنا عب مل ءن دل ريسلا يا نارمحل ١

 هم أذون يجول طوس يلا ردالا لسا رزم باطلا نجع قلب مل ناطيشخلا نا ف نص
 بولا[ سلخ لع بلاغا و نيل امال ناشسن اف اب هتبصانمد د ههادهتس د
 يلع ليطت هذ نم مزلي لذ د اجلا دولا يدع زل و هنم وفن ناك 26 لف هل هلج د
 ةصمح هال وم د راضن انا ىوشملاب ةسيرب دس ب له اياز ل ىضعملا يشك دوخ وكت يلإ
 نغ ةرئس نزح انو زد الصف نيه د دحا يابا طيسلا نادل ئسح داساب نيم ولا مر
 ,١ رت ذ لصحا ذ اد هربد م عنز جرئرك ثدحا هلا ىبصللا ليد يااكوند اه رود هوند

 أجي د دبجيو اان وبح ميسي ىح د انسم» يطيل اهيكريد ذي :ن لص نم ثرمند الذ لصنل
 دانساب يد دنلا ديدس ين! عع جاع اجاىتملا زو عاوساط رسال و ثرحلا نئشب نع
 يا ةءلصملاب انما مىس ( ذا دارلل ئيبد ونه و سيلا نا"مياور يف د اطيتسن ١ نا لو ئيسح

 هل سيدنا ائاشبد ىصح طصمل د دنا دد ىف د ملا برامح نه دياةلعم اك لاحاش تأ ةالا

 دع وذ نه ,ملع يئس ا ال نبذ ّيملاب نذ لا يم يل دن وص عرس هل نخ ناذدلا عاوس نع
 ليصل ىم يس د ناطيطلا عجر نذوملا نكس !ذاذ مالسالا عبلرتس ر ايلخاو نيدلا
 هلو رو ىا به ذ ةالصلل م اي لاوينا# !داخ بلمما ف هيملي تح مدلك كريه وسع لاو

 نب ويس ين عجر محملا تكس ! ذاؤ ةماخالاب ريد وص ميسي © يح هّلبش مب امنكا كرت وط ض
 نبا حلا لاَ يدب رعد ىك ناطشسلا ةراّمح د انا ذالاو ةماحالا ننشد هدد نيلصملا يلا
 ّة لصلااب م هلع هلا هبا ديد لحي مث ١5 طو رطل مح يف شن هاذا نم ن وكي اما ةدعيز
 ارسنا ٌلحئحال يح ىكدح'ْف اين اطَسللا نا هه رب رح ىلإ نع م من وصد يل رنا لو

 اقراج ا ٌديلاور فو هرلا نيلَخ نم ل سِنع هنلا ل يِنَح ضر الا ّيلخوه ل صبت مدنا وضفع
 نما ناطيتما لعادر خلف همن يق 0( 3 مك دحا دجو ١ ذاذ كبد ىاحنف هل دد



 داش ككذي فدا صلع ولاه دلع خزنا هعطد يف هلا يف نانا اجل خان وسد ودا
 داسساب صاعلا نب ورع ىلا نع طن اطسللا فالي باوجو لاوس هنم عقيدن4 ناهولاب عطني
 ,. هوا ذأخ للا يلح ىل لولد هبا لوو ؟1اخ نم لمح مكدحا ياي نطيل ن١ له دمج
 |ىددللاب نماو لداعملا هللا وزع ئلاحا مملح ىا نوع و رلملاب تمصاإ قملذ الكذ كوحا

 عق هني اه|هرم و ناهررإلا بلطن مك دنب ام اهيه بشملان درع سع ذي كركذ ناذ هلوسد باج

 || هاوروئشاع نع ناطشلا رياكعب انك ركبوا ابن ىلا ىلإنث ارمامل هيد اذه د اهيع ئعارعالاب
 مدا انياب ىلع هذ ١و مي يا ,طخ عضاون اطِشلان ا هت اس ناعدو هرغو دهااضنا

 ظ 8 لا نع لذاحلا ناسنالا بلك يع اليشم الا و مل ناهطشلا نكي يشد وصوا ٌبيّمح يا

 ظ سلخ يلعن هدد ركذ ١ نا نيب فو ناك مراوتلا 000 ون دبلا قسد تلئلاا

 ظ هه و زل ردد يلع نابش 01د ناطشملا دوم هبلذ مشل اءدلا ىس ناورخ انو حبلا يا

 ابك عرب اللا كاس دل ا ىلإ ىلارانلااندحأ هداك ناطشملا يس دول كذا د رك ذل

 نيدللا ىسلبا هللا و دع ىااطسملا ناله هرع هد اع 'ىب يدع فعضل قيدنع ىسنا ئع

 يلع محيسس ثباو د فاكره ربع فى! لذ رد دروط يا ضرع ىلسم ياورد تاك

 قدي ادب ةر هرم ىلع ةالصلا عطب ىلع بلقد + ىتلل نع اًيردع نا لسمل يا ور ند
 . "عدن ةلمو ئيعد :ىهد لاذب هّمع د هيلعابلاغ قلعجوا ءنم يلاخن هيدا كم اذ
 ثدرا يا .عدّمل وائنع اذه د سفح د وأدب دل اقنح هسنح ىا5> درس "يد 3

 حابصلا قاوخ ّر يا يعيّن وح ,ىبسلا يراويس نعّدب راس ىلا هديداقارْىت وا نا
 اله بهبد ندا ىب اذ اولس خا ياو ر ىق دان ل ود تركزذ اى(مث وم ىلا اورظشم
 اساخ ١> هرط واللا هحكدكا هللا »درح ةأع ددللا تاىيس ان يدب نه دحال عشب ل

 اونا عيس 1و1ن(طسملا نااّميرفع ناظنلب لسا نكو نيب رص ىلإ نس غانم ارعص يا
 اليم نول و لس وجع لع دلب دملا وارلا "مب أحو رن ١ ناك نوكي قحبه د ةدلعاب
 :دكن اًطِشلا ناك ةرب ومع ىف! نع مره اكد ذ ىلا ث ص عىسن لرل اركي  هٌدنب دملا ئه

 نييصملاب يلع ربع و نود وللا هدي نام يان ولستملا ةدرعي نا ىسما ةياوو يف سل
 ١ طوذح دمسرج م نش رخملا يف نك هناي الاو روكا نيي."ةحر املا يبع ةانصلا نال
 | نص د جلع منعنا ؤعا يف يا شي رعلا يف بسب ياردتم ثرظولا شرا يف وه يا



 وبدلا وح نم هيلع نح دوما قرط نم ن اسم لا لع لوح لا نكي مل اذان طبت د لعالد
 ج. * ذع هايرلا د مسقملا يلا ه وكيد ثاع اطلا هرتكو للا ءاعس و لتفلا ل وش ثذىاخا يك
 دس و :لموهاك نس اسح ناطيّسلا نا لف هدا دبع 'ىب ارباج نع نم مخ مايد الل ئِظع دلي
 ةثولتملا ديل ادد اسلب نسجل يادي دسم ابرم اجل اكو دهلاو ىسحلا دي دش قا ةلاعملا ئمسملا
 زان يال ددب ميدي الس اذ اويلع هوقاخ يبا سفن ىلع هدد دخان مامطلا! نع

 هع نئيتح ننعم جو نهم نيذب رع مدرب كد ناب نم هنافادكوهابش مامطلا ٠
 سفن الا نمويي زو منع ودي اور يف هان زج ن١ محن هرقل و نبخ هباصاحد ازيبل [ون بارمإ
 نا ًابرح وه لم فص هنأب >ر و اص ريم لع لاك د ةربإ رض نا نع 2ترمالا هان. دك اناذ

 ان دبملا مريخع ليشمل ٌقورعلا يف مرملا ير مه قا م١ ننانم ىرجه دبكياناطينلا
 ريحاطلا يفلاركتم ناك نا درئلرسلا يف ري لا ةّ ناطشنل ناداد اري ضنا نوح ىلكلا نإ لاذ
 > قرح نعول يف ةيندأ ويش ١ وعلا حبس مككرقب لهابلا يف ةنياح د د ةملعر ملاذ
 أذا اصلا نا ل فيش ىلا م لا يبيح تن ”يم نيس عدى ام نب سا نع
 كالا عزم يح مل رون يامل هيلع لشن لون يل ةنرص از اي هننع ل غيل انيلإب

 اعف وهدف نك الذ وكاد هد يؤم موف, هدمع بالعمر وصخ نال ده اولع لا نم يئا ءىه اقدم
 تن لاكدي راضحالا مكتب هدام مآ نع به ترج ىيلملا دل ترمفتسا خر اه ارم ال ال ادا

 ظ راوهالا ىف ىهجلع د ديد قانا و نا نبع ماهل اوه لامع عج ىرجلاستلا ناله يدبع نسح

 د بس هذ ن الا يق! اد 5 ره اكلم اخ لسه :0ا[(هْهب ىس نلا رشا نال رى ورجال ولدنا وين دل
 ةجد داهرل عفر وءيطخامف نع تطحالا ادعاو ياادق واذ كوشن نم رصف قاب

 مويصلا نا لم هدو يع بكا اخ لاح هش اع نع به كبش خ”نيللاف يلاع لم يا
 - ١ ”ايصح اف نرلا ممن هدم ىلا ملط يح ممل يا ةدحوملا ن يكس وداصلا يطب

 اهجرشت ةعاس ىصسلا عولط و لا هر نط نمبام نارخا ثن دح نال فد طاّقساب باور

 ”ئيمح قزرلا ضجن ل وصخ هن اهفا دارملاو ب ان نك ”ىدملا صحم ىو نار رالا :

 بح ارح درملا يارببتلا ناله فيض دسم نامع'ىب نايك نع الح هلس كربلا مج امياوا
 ريكا ريرصلا ونف «سييعملا ارنا نزع بلا لع ةراولا نا ىف ٠0"هم ديصلا نع نااكأم
 ىمن اره لاك ىشب ١ نع ع ّن من ايتض ايشسرمالا ان ويح دوب اهاو ءمحاص تاني ىلع لادلا

٠ 
/ 

١ 



 ٠ *ثدصلا نإ طوجز 'ىنا هدلا دبع فدل قيعص هاما ين! نع ىلحءصنخ رجا امهم رم ىف و ..

 هد ند :ئلفعلااهلوتش عظعملا رجل ١ عضو اذلا ن يكتم اعلا نارك اذه وج داع قت ةارهاب

 "نيس وادب يوورد أ ّلحاسب و اذ رح ياهمجرتم نم لووزمل انبلبيلتل ررظع هدلس يع
 همص ؤدد دازااو 8 5 اضنام يااهرازو : ائفشامانب نع دينه ن3 و نأ نيعبس 5

 ”نكاس دبش وح انْ هلئرملا نيدلا ضب ةرّدع نع تركت نيوبسلاداهنانتب داكي ناب اسمع

 وب و ط داسارنارخأ ىضبن جو يا عارصلا نإ اهل زامل يازلاو -ىج يس ناوزع نبا
 ديجي يل هللا ئه أيلصا للعلا نم لمدد ”كرلملاو امد الا طرد

 15 ياذا «درريتتس اه

 ديد اذيكد 6 لفع يا هدرعملا يلا نيب دحا الم بون ذا لاخاو نع لاب نازي
 نا اذه و ٍذ لع أروى منع دلل ذم خب لد وح نه بح لاش مب ل ةم هيلع د هناك رن يا
 ؟راع 3 ىد ذّنملا نعنطو | دز دل ىلا نع ظجوهام نس ايش يلعري اذصملا دارملاو بشحا ووبص

 . ىلا فا ءمحاص نص وب ياهل وا عه يدويل لاححلا طابل ل اهو ه١ و لاك هلاٌداطم يق دصلا نا
 _.لرلا ناو ملح يل دارم الانا ادم و :نيخلا يلا يدب ربنا نا دريح ولن مياج يساةدحوملا كت

 محلا رب ويش رسكا انين دض نا نزع سوت يح. مقاولامرابخالا مان يب يان دمتمل ناشلا نجت
 ظ ٍِق كج فرعي و هك ”دئلابملا سنا « ليس لوح هيلع م ةادد وٌيدصل ندر ركتي هارما و

 ريس ةوتوح وبه ياللا ىو يلا ف دمي ةناولاى لجسرابحالا ا نإكا نا و ي ولعل يلهم
 اهقوح دلل أسبس ن وكن اه يلا لص يارانلا لا يي دهش ىوتملا نا د داسمللا ىفإ اببلا و:,نايدملا
 . لجو دي دسم اب ابازك هللا نع بّمكي ىخ زكا زكي يب ذكي ناشالا نيد لجولا ناو
 | اناعراطلاو :كيللا نع واظ ومحلا حوللا يف ةباتكلاب لخلل هداهلا ةارماو ,أذب دل
 ظ هك د ديس اد مكاخلا مع وو > يرسم ض١ نع مأ ورالا و رارئس هلل ب ذك و «ئدصن اره 9

١ ىف١ تفعاضم با يللا يف ةوتكالا ىلا للا بن زد هل رق رصل ١ نا 48
 ركويملا ىف د٠ هويتك كاعض 

 | بحاول ةبازف يذيلع هن دصلا نا (5 فيعط دانس امرك: نبا نع دع نورا وهلاهف دو
 . .  ةلصو'خدص ازال نيت رهاحرج !فعاضي قارطل باور فدل ىعضي دج نا ودب ارو
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 سلا هلوول ”ئاضدلاو عمل اسكت هايم عق نش د هاصع نم يع لطم يا برلا باع طم
 | 0 يارتعة اك رحدا مير وتحل ه'ةمجرلا نف طن انوا بد يلع رعد تولي ناب نيسلا قع
 00 يه و 5 هيعمل "مي ليصل نا ف فيفض جانساب سين ١ نع سم ّن ارك ذيع د مده ذا
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 ميلا ةلع ندع بطلاو يساع يداونم وم ره ورلاو دجل ىلا دن لال نوجا يا نرش ل وفل
 يف ياس وزن و ين ارد ان شد مار دارو اقف اليو انها قد انما حاسم وايه اا هل

 , يتلا هذ دصلا نا لم ويط اىللا ةعيد د نب بطعم نع يح مهيلع ثدرح كك نلخ اس وهلا ةل اسفل

 ةديقنملا نال ايركواابىأ نع ق < ١ن يقل ارخاصم أخ هلنا هجوم ايف ند دصنملا نع ىدايرطه نع

 نوما لكس اخو ماج دارج وصف دي رتب كد وح هربت رسك ءامر ونا وجرح دمااد

 نع بط ايلظوف نصح مظعللا وطن ادستم ناب يش ررض لغو ئطوملارح نع وجمل ارموي

 ةل> نيس نود هذلاهخ واهض داري يا ثدعن رو دصلا نا 4و جسق هيكذ رضاع نب فرمع ظ
 نيكس

 اد هميم هلايصونبلا يا لوسرلا حدا ية لاو الا ذوغوا يحد هلصوتا
 دذ د لاَ ملا يولع نبا نيحرلا دبع نع بهاهيلجال دج ولا يلع مه يل ٠"داخاما
 هك كي واق ان ايد هي ددح ىوتد ذ سس كميلع دلل ليص هدد لوتس يلع اهيعد

 16 اكزلا عدو :ضاورنملا يا دمصلانا#ء بلع ندا يص اويلبّصخ دي دع لب اول ف

 ناد هيلحلا لرلا ليعا أوو اكن لوسعو ة ردع أفق ال تيبللا ض١ نذ ني هل ندرقنالا هيلع لد

 2 دج ةلغ وع دح ررزع هاكزلا ةةهرح ف يبركح ج يا يدم يتوسع يا مولا يلوم
 .ببس و٠ هرواو |رهعرط ىلع يكاحلالا عطصملا يلوم مؤار ىف! نع ى نت هريحاظب ذا نهد لو
 ين“ هلل ال ويسر يلا يح كل لاو أهيم بن أ ندم ١عفار نول لامع ”دصلا لع زعهلجر نا

 يا طنا عفن ىويبط يمل انفلاباّرملا ىا يبطل دمدصللا نا كه هرك نو ءلاسنه |لسوملع ىلا

 داكن للا نييس يا رع يلاولو يف شم وا ىسع عئام نبك( دحج ملام رولا ف فاك
 هسماو عنام هلباك تن دحو د اكام دحراف ينك هلهاء صم واللا نع ب رعي

 هلو 5 كرد

 دال 1 نسح اس نادد 5 ىلإ نع ّن ديه حسع وا 5 ونع و نه در اييطلا قاهييلع ءلمسا واهلا

 اق ازلاٌوح يائغلوملا امض ىف والا مالا دب درس ىلال زل سململا هر اجل ' اي رص ام اننصللا

 مايل زب اةجاك العلا ماها يلع تستند ماو لا هند كرر دل زم د١ لاهياهرمكو
 هناا خنع ميلضس مل يما عرل اصر عراط نااطشلا ناو عطنا ةماكسالايع ثاشلا ونمو

 . ناو دحرلا يف كراس نب ؛لاحل اذه يلع يهو يهراا ىف يدرب ديلا يف مورغا لوطد
 ..لضلان ا[ وضخ وهاد لب قيونع د انساب زيد ره يللا ن |نسس نب ايام نع ىهد ف عام
 ا هيلا 5 الهبل و رمسكتلا و عديسلاو ةودلملا ياركذلاو لعنلا و ىعرعلا بايصلاو
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يتسبب بيكم هزعال هللا العا د اه قيال ٍيلاشدبلا - 65 معنلا باّؤن ىلع هاو
 اياوبسولاب هن 

 00 سس نب ذافم نع هداركذ رع ول شبل د هلا صدلخا نه دب اهنا اه بسح ىلع فعص

 _ عفاش ام لص وأرو دوقيمل مدنا يلا بري يانهولان ابرد ندلصلا نا هوذا يمص كالا

 .ي هن اق اهل اولا نال يهل ثيددح نإ لوح ننمول ان لوم مون ضداعيدلو بخ ١اه شكد
الا نب دايد نم أسست دل عسب زد هل لظع١ ماكل هاو ئم اكلا د ىقد انلل

 "ا نحل يب رشد ور اوس 

 ه1: تحاط لاذ ةكيدل دداع مل نلّسع مانملا ىف ديلا ىود كانا د ةريول يصخ الاهرا ننال ١

 تاك دالانوش اهو م وسرلا هلكت تيلب د مولعلا كلم تينخ وادا كت تب اغدثناراشم لا
 هند امج نقتل او وصلا ىف لح اضلا ن١ فيض د ساب ىسم ا نع دعرجتل ١ شع اهقكد انك

 هم اظن اهازجو اركخ ةدحاو لزم هملجرواري دي عياصا يادعئاصا عملا وهقندب وسو
 فيض د أنساب ىش ١ نب خاعم نع ئه ىط يح هينع مهليصلا امي لس 05 تف اًشن ارزع ضو ركت

 اهنيموي وذ نا اس د امير نوس حامصلا يف لح ذ طبق أن وبص (١ ذا اييعاوبا عيرجريطلا ن١
 اطح ةركذ لأ بس يف دا يب >الاد برششاو علال مامن مود امل وصخ سب هرم سبط يا

 موب أوه أبسا ددعتد |ريومجو لظ عمجب ىو نار ظابن دلايف قل انا ف يعض دانس ام يفع نع
 أوف ءلانن غاز ايجي دا أسما يف'انيدلا ف لظ بمب ,رحاص ى دّمسف ل تب يلمح ىلا
 دد انك اسن هلاهلادب ركن ام ىاراعلا نا هو باطخلا نسر انا نعت نان دطسلاو وكلا نه
 مزلهل طع اردد از ذرنع وامي [هاح هد ىباي هوب يك لاعو هّرسا درع لرئاول ل بصب

 اهقازلا و نيبعادلا نم يلام يلع رس ازانلا ىلا ىف ركاسر ال بدال د يح يبل ١ موب هرملا

 . نى دراج نع جدنا هيد وضام نا يري همكذ باذعلا ةدرس نم اهردام طبشنراو
 وضد ند ايذوك ناح نجل مهلا لكلاب ملكتي أرسالا يا دبدلا نا ىيوصدن اب هيلع ددو

 ظ فاقلا رسك وبا يضم قل الةع اف يف وا -لفم اهىعذ دي لكك دلا يهد ديد م هلك نم يقاددنا

 ظ دنع حو ليش |يينظ لب أمم.ددب هل واهلا نولي اذ ايم اند ل يا ان اباهل لكن يزص نم ناح
 ركتيل دبعلا ناوأني لكتملا ”يوسي ذ ام لاق ع باوج فانيتس تاجر داهىردلامذري ىظع دل

 اًقوهف يناناول لرشاد اضن هيلدا هب اع هيج ونرو هسبهفد اد يا هدنا زيزهبس نع ٌةدحاولا كلاب
 ظ رن مظع مدا دعم و نيه هنوسك و . يف ةرلغلا كب ططسي اركان ينم قام

  مازيو ةمووعم "شك هانز اهي ”ٌيّيداه ,لكلاب يلون ددصلا ن١ 8+ ةريرع ف! نع حا
 هيو"
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 نه د ئنو لام ير طلجمرلاهطبض زك ن وتد ةىوسكم د دس بح ةدحول اح ويم هيد ود ١ 1
 لوصايف يذنللا ىكت ظنا لدجلا ْق نع امع هلا ّيمتملا اوما دنطملا يد هنابسلا نمرظنلا

 1 نم لوح دعب ين برعملاو فرشسملا ئيدام دعتار ايلا فام لزب نميسياه نيييجشلا نم ةريثك

 ماقول ناك ازعل وهب يطنملا داربام طهان د مولكلا لح ىلع ثسحلا هب دصتلا و أيهينس, يذلا دعما
 ظ

 الامم لس هنا منع هللا يدر سن وا نب دارس نع كرابلا با ةيرحا م.زللا يف طزمكل ا نم مناع ىلع

 الاامض نا |.لتمحا اناوال ظلك تمكث اه لاّتح يلع اناعف تهد ةزئس ان وتد ا لان

 انبنابّف اسد ماجا ذادبعلا نا هع بابلا ف د ةربيرعه ىنإ نع ّق يح يلعأه لح لخ ه ذدح

 ةيدش رقد اعو همسار ىلع تعض وه ريابكلل لو ءينداييلك ب ون ذب ككل ءاج يال ونا
 بد ةهيلغ ببال قح نع نظف اش ىيسوا مكر الي فما و بكتملانيدإم صو ”ٌين اع

 دبحأ ' ظعل ىن ذوب اك باددلا عرزجو عموتنخلاو ناكرالاو طدشملا ٌةرد يم ٌةدولص يفاذهو

 ء دبحلاا نا( تيل ٍس 6 ٍلاص ئب هدئادبع ندضل فيضع نبازع خيه نح بطمايملا و
 لدار مدللاو هللخ ليصا ةيمز بنك 7 رما يسم ١و ءجلاصبر م اك يا ديسل وصفا خا ملا ا

 تأ ين هلل ١ايئابو دنس اذك و فاسجا و ءاهط درت اهمهاكا ناب دبر ٌهدابع نحاول ابل

 ترن ىلا نعد ى رن اكله قرلاب هراسكتاو نّيعحلاب هما نيّتوه هرجا ل تاك ديس حا ٠

 دلل أفعبس لاو دب يمنا بليوسي هد ل ةليقلا هبسس ياه نحدد شن ذيل دبعلا نا طه باطن

 ٍ يابت أدبا»« دع ايم هداك يا هبريع بطه نوكي نيبال بيع لا نا هللا محي مج وه وفد

 ظ : يح بر نم ايح هلقعر اط هرك حالك نال نجلا ب حدد قديما نم اخ فايل |عجار

 م مو عيعسا
 يقم نا ددجلاه ةيملا عامي نايغ لهو
دعممل ايّيسحو يد اجل ايمح يف اهيلخ ةىلك

 ”يصيل ىسلا نع دحزلا يف ”كراسملا نبا اذن ى

 هل ١ ىئاويللا هب د اهيا ةرد الا همزع نأ ماك ذادبدلا ناهد هوم عي ينال و السره

 © أنع ادحو*عادز و هداج و ىضك ساعه هرم َن هابام ىاتويض هيلع عجوا ىلاوت

 ٠ افع دج نم نال هب ايس الا ينسي لو هللا اينعالا يصنيو زد هند هنكسسا١ يا هبل يف
 تشيل وص هيلع كيا هدم ىتنه اين دلا رف ناك ذه رح هاديج ثراص بلك ي

 اريهالا مصيال 3 اروح الا ىسي هل ديا د هده يبل يلع نيب هرمذ لج 5 ةرجالا نغ



 يضلل ارامح همزدع بصح ان دملا كد ام نمل ىمني ال اميه بععارلا ةجاحو اييطكوم ايددلا نان
 السرم ئسحلا نع دارس الاو مأ ورلا نع هد نكس مابصلا وده زلاب انك حدين ارب

 سانلا هارب يح ىا ضن اب بن العلا هلئفن دا انجرف صا ذادبمل انا له يرمبلا وهو
 اذهح هيلع اشم ىلاقد ددلا لاك دحا هاري ال ثيبح يا ئسح ارسل ىف ليحو ٌةالصلا نسحا

 | ذا وهون أن وشنحلا ةياعد اهيد ناحدلاب دارملاو اّمح ؛لكذ نت يادكوم ردصه مح يدبع
 ب يجابيل هدا نك لخأيجم اوما اوارذ يادي ىل ةكيدملا ترن محي >ويهلاب لاق
 هكيلملا ند هاش ششان ٠١ ديقن امل وان ذا درؤيال محاد > وبدلا فلم مل يل

 "هيل دو ةربرح ىلإ نع د, وسكع ءسدكغ محو ندرالا لها ب لذ يهتسجم مه يبت
 الا كركذ ني ودد ف و سس ىلع هقفني |مزو ياادرلك مامن نق رجوم دردلا نا مله مها هش د
 ىوهسك“ب "و دوج نالوا ند دردب درح وو ,ىفياهاما قد زملاوا هج انخال يذلا ابل اْف

 نه ؟رس ابق دصتيل دبعلا نا 00 ”ّيح يح ٌةاَشمب ثرالا جب ارح نع مطر وجاه سم هلعافد
 010 نو ةحاوإم لفها ىذوك وح فا دتمدياثيأ وريد تح ءاتتالا
 نعمل نرونم درب ىلا نع لح ”ةودّصح ايبحلاك نوك ارا الامه اون ةريكدارملاو ىدرحملا
 حد نع درطناب ىلع اع > ناب ريع و اايهدا (يس نعل ذا دبحلان ١بعصم ب راوس
 قال انيدل |ىني و داوس ىلا وبا قلاش اهلح دل اىسلا يل "نلل اريك عت تدعص هلا
 عمم ىاايج ودادي اولا لاكش ئيجس ىلا عصنل يهرالا ينالز يبا طضخ م غاصرملالا

 ازيلال دك ملا خاف بحار انا قد هل يا ريتا ىاالاوّس هأنيسردحات مل وزعلا نه

 ةرك نكن اكن اذ كوهذفل انبملاب نول ينل ىلا تدبحر عي يف شلش كلش اككسم يا
 أوج لها نيك مل نابدلا و اذ هرطم | د يعبه راصد هينا ثجحد |.يعبس يا لص ٠”نعلل يا
 رمل يدا يصح ئه درط يل دنا محد ىع دم نعلا ن دل اهيد اَذ ىلا داد ذاب تعج ى

 .. اذ١ صولا هياود يف دعا نا هه ديج دنس دورا نات >د دجا >رطلإب ىف اهننع

 هبل هر ىكم ناكو ةهرزمهن نب تتكبد بذا اذا غياور يف ةيطخاطخا
 كرد و هن ملا يأ ؟راون ورتح ماو فيس د ارك ضص ف ١>ىس "لنك يلق يحد
 . هروه ىلَق ذيج نكشادللا م يال يؤرل انبداب انوص "ىويبع دب ون تاتو هدد وعسل 5
 انكم د يرن ١٠تكئ اهيج دي د حرت ام يلا داعذا و نجف اهنف وسكن ع تبحر نمسك
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 !دناسد يعبي الو اربح يف لف :لخءلك ويرمي و هرياس راس هر و هيطفن يا هبة لع اول يح
 يف ساو يلع ىاناد عبدا يلاقي ءلوعب باتكيف فاقد ىنلاةركذ يذلا عيطلا يانارلا حد

 ةري وه ىلإ نع به كبح هن ث يحب نحلل نم تسلا نب اكأه سن دلو ادرملا فو لع
 هنماو رش اهْلع فس ىا مدوحاو 34 >اذاح ابل دلا يرل نه ولا يادمل انا + يع ديداساب

 قاموس ىاذخاي ادا عيد بدلا نم عنصأ|م كلر مب ءننتعا دش هيلادن  رظن | ذاو مون و

 متع! نمو "يتسم نبا لاق ناسللابر أفنفتسالا حن ءلرفغيد مايصفلو ٌةؤحدلن هند انك
 اذا دولا ن١ فيعض دانساب عرب رص نائع ركاسع نبا ورح هلع وكخاورب خذ اخ
 يح دوب أ غو ول نا نيج ركب دنا قحدل ادوعيشملا ياءباعجا هنع يف نو وربي ف عيه
 دعي نا بح هداف أيح ناكول نم ودلا دنع |ّمِف ص رف اند ىاقلاب اش موس ٌةّنادْيب هلا

 يئدأ ٌئيلخ اهّملح هشيال ذدال بايع ريكت د ركسم مالا ري ن اكله هانا ميه ىسحال كالا
 هيبنشلا نع ْر اها وا هيد دخت ىح ويلا عس وب ناب هّقيطح هن اذعقيف اهرثعالو الهال و
 ةوتايح ف ترك مزحالا ىوزصح عما صدحال ضن نا دل نال وصْنح ميلا مورلاٌة داع اب اغا الاو

 دج يف ي' يمل هنم ماتم هيل لوئيسلا ان| وم ايلا اذنه ند ال هبربع لجرللا ذه ل نش
 دبع هذا درسا نقك يلب مزج د منصب ل ومنح ناميالاب هل مح يذلا نا نهومااماخ
 15 دمه ىلارأطنا اه وزع وا ناكلملا د للسنه يا لامك نيلتلا لذاك ىلا ءل يس رو هللا

 ,دلاككك حدا لد ةكرخد و ربع هنلا ئكل راندا ىف ناك كئيحإ ده ل ناهد د واد جنا يق رانلا نم

 عس وب يا هوند ىف هل مضي دانايعأ ديه اماوند ابد دوقد نمي يا"نجلا نح ادفقم هد
 معد !مخ بلع لدي و رينركتلا ئايابسلل اذا دج ؟ىلظع ةحس نب ياأع ارد ثوعبس هيث هل
 اماو معد ويش نه ىف ولا يا اذ بحبي ىو يلارعس و هوك اناجيد ىيرجقلا داضصلا سك انللا

 عاد مولس الروخ !يذلا ئه املا واولا يعول ى دارلا ئه رش واتم عملا ضال

 اننا ليمئامل وما تركى د دال ل يصح الجرن انه ىف ل وعد ننكاه ل لاقيدرفكلا

 ِ الي ١,بلعاع »تولت ءلصاو ذو هلبلاو ٌيناردلا ئه َنيِلتال و ارلا زهد بدر د هل هل ىل اينو

 هل ره قارطش انامل ١ اكلملا هب ولعت "١ يجمل انبلاب بخ اجا: لو ايدا> تكا

 نا 'نيلمتل اوم هد اههب عبمج نه هيلي ئه |. موس" ىيص عضيش ين ذا نيب يح دي دح نه
 هيلع يضن 5 ءروداو ىضّسسلا طن و ساعملا نعاضرعال ناو د اوعسبال ارفاذ نيشالا و



 بدلا نح السم و ىوي نك عنب ىولبلا نيب ىلا لح مينو ودع هلض١ فاتت قلت ّقح هرتد
 نه وبلا يا درحلا نا و لكم نا نش ١ نع ند ٌقحْنم داحا دنع مهي امعاب دد د معاج

 هَحدي ,ىلع هللا عض و يا بلع غمس و! ذا هنا ضن أن يسح ايدادللا نغ نخ اكريصبل ١
 ليل لد الو ينط رع ىف اسس نزع يا يل هول كيسا ذا د لاي و هسسضن ىلع ميس 3

 نا أف خيعض دانساب ىلا نع لح :ليصح و دل ةعيض و ىزرلا طسم يف ددلا ٌءشه ناب
 دسضيل ياهل وأ مهن طبجإ نأسكم» هلا ئيوب همست ىف نان هلا ظن ياانوكتشش يضعن ىلا

 'ىسكيسو ءلثد ركلسي ىلا نال رشكتلا نيدابسل انادج. هاد وط خدم يا لمس نيوبسن اع

 . قدرك مهاربا نب يسوم فدل ىيوض ىلع سن ئسحلا نع سه يفلت ا نيع هباصا نكن كين هلع
 فيك اهنا ٌةد د ضل اهي دبال ياّيح ميسا مارولاو موعلا ريحا ربب ير ياومكأاب "هش علا نا
 ٠ . , تعبيد دانجالا شري يه اح افرعلا نهريدالا فويل افرعلا نس س نمل دب ال و ةرك ذكنوكان

 سد زمبع الا ول دعيج مل نيرزالا دارملاو اهيبنا معرب اهب نولهاع يار ملا ىف افرعلا نكت و ثوعبملا
 كرعلا ن نام د اطعلا فحصل ينم جيلا نم قهر نق 52 يرجم بدافدل رجا مي ١

 وفي يبا ماع نيس ىع دالا ىل دج ديل نوما يق "شيل مو نديم يسد كير اب
 مخل ىولم اهريجند اها ليهم يلا سس اننا دوج يبا عنبجل هنا دادج ابك ايثم ةدؤك هيد
 ىسانلا نوكتذ يلا نه ىلعا نذالا نال اهبلع الجد و ها يلا لشي ناب ياللا يلا وامل نع

 زب د لاورحالا مكارم دك ببس و طر ذ يلع ديزي نه مديهد ىليزح ريش احا ر ذي
 ايتام يل نجوا ىنخا نم نباعللا نبع ي١ يعن | نا انزين رشنا نإ نع مم نس ورلا نه ىبشسلا
 ايكا يلاهنب هدا ن ذاب ىل وأ هيل نفطل نسب يف نهد هال ان هيل وجرلا نماكلا ى'نرل اب الش
 ياعل!ن اذ هلم طعس ياي درد مك اايلاع لبجا' امد اح دعاصب يح هرادكاو يركقي

 تاغ عيه هرنعدب عتبت ةيردم هوه ءليع نه شعبنا ةيدو :يفيكهسنن تنيك اذا
 باور يف بيهن ناماوا ذع ىذل ل اتذملا يأد داولا ناهه نان هاج انساب ند

 لاه زم ارم ورع |ىبوفت دددئلاب ل رش فلخ :ىبلا بويع آله خدي
 0 نعابون وده يأ ؤرب ون اله ايبإ ناله ةاز نع هزه نادل : هيلع ىداؤن ىا

 | 00 0 ساللاو بن نما دضح ابل اع يي ا 3 5 :

 باطلا هزي ياؤسجل اهيجانا يب "صرحا موي لسنا نااأط رع نبا ع سد ق ةازم ادم

 مي



 ى ديعملاب دكاو اجو رح ايد انمنف اير اال هللمسن اروسسملا لوصا نم اذن وشغل ببذ ذايا

 هى ن اهطرشملا نم ضخما نا قهر وص دانس اياد اها ىنإ نت بطال تيد هنا ىلا داش

 بن نم ا ناجلا نه ءنةلر يلا نم ّئلخ سيلبان اطشلا نا داجن >هلا يتوفيش هيلع ثعابلا هل كرجل

 ناطيفم نخ ىمخد جديع نيعنملا ىيلبانامور ان ئم جرام نم ناجل لخد مه يف اق كنان

 : نالاو ةءهصم هضوابدن اض ويل دونه ولا يأ ىكرحا سطع  ذاد اعبر انا ال ماو

 ا مالا ين يضر يف بو وماما يضم هن جك وةنسملا يش د يطوي
 هرمفلا نا خاص وهف د وا دوب | ههلع ّكمس و نيد نما ف دعي ينادك# يل وهل ١.5 ورع ادب ظ

 2 مى ايمي املا ينشف ا هنا زل تيت ا > تال اا واير

 و ةرحالا هرط لعب ملاولا يا لعب امداد ملام ١ اوعي و ناجم رثث ذ يف ىلا لاعتساو
 اوشا نإ نع وح دبللا و يب وحل بنججل و اوشا و تاهو يف وب يبا ين رطا هاند رحل
 اول فايس اع رس يلا يا ىلا داججي فلمن يارا هسلاو ىسمْلا ناال» ضيع دنس

 2 ذيل أوم قلل نسح ندد توف الخ يويسخا ا اوالس ١ ىمانا ئسحا! ناو يبس يف

 وس ةهرولا نه يار وع نئيعل نا ميم نداساوأ ان سن أين رب اني نع ب ع مخ نيم ولا

 يالا لس نادر ج نع ك::بكرلا و ةويملا نهيباه رس سكش نش ةارح نم ند اواركذ نم

 لدعلا فاننا نا مش ليكم دع رجا دخلا كو اذ'زه ود د نها و يضع مكاخا لذ

 از ياام ناسحلا دس نم عليش ند ولا يلا «ىبولا ويب ب ا

 يس ال وقح نيوغح يا يش سباايندملا يف كح ين ىفك نوكيا نا هده مَن

 ننال دعلا نأ زوه ناكاذاو لرحلا ؛رخ نم يوبام بيب ن ورب ةمح دار م 1

 ل دارا طفيعضدانماب شاع نع يتوب او يذ ليط او طق هو ند

 يارئولا د ينا هنم نملاا نان ةرتخ هلا ل نام
 ضخ كاوحا ند نم ٠ دهن أها هبادلع نم

 يلا يمعاذ هيلع نو درعا دود او هزه جس. مل ناو ,نم هيلعرسي اارصربع و شنلاو

 ب ليلا نا كو صرتعاد كذا جك نافع بن اع نع ك هن هبل ارويسام ناوبع هيو

 اه .داديالا يه تامصلا تيداحا م أد هديب عن,اصا نه: يبدع نيب ماب بودى

 ديدلا اب دي رياع ىفا اه صح قاسم ف دق اييياعن ؟ ؟ك نج مل وعز دارع لعامل لود و

 الح نبا رشا نع رغد د مح ين الاوحاا يلا ددّسسملا هيلع ير اجللاددقلا بسك



 وهو هرج ىلاهن اسمن بيك رش كلا نا ليس ناجر هلاجد و الع

 "دانسا ورق ىلا نعش رحر الا وعد لذ ازعل نم كرك وذ اشو ها يا نم يدا هاطا وسمي

 حو دحا نم لظع له سرح نوعا دج٠ «رحالا ىف رنج 2 يارظعيل رد اهنانا لذ فيبعص

 ةمسرم يلع لفع و : هنداير يئادسح لصف د دحا بج نع ىلفعا١ ءسسارما نع سرح عم ربيعي

"نأه هلته ينخ دحا إما اند هسرط نام خان ةسرطللع كدحادسح ةلْضْنك
 3 يش 

 ناب » .دبعسد ىلإ نع ه مش خروج و اك دج نم نيد لمعلا ولما ردو ةوخ لازما وكدا
 ين دل ضاخا ةارملا نا يد ةمالا نص تازع قصن انيلع لا ولع ىلامادر ون يلا ةارملا

 هدم صوب الو ينك تسكر يلف نا نع اهيلع مهاب ودب ىحبابل يجوز ىفإ ايش زان

 لولا ىذلان ا مسيل هدلا ليم هللا لود يلوي ناو نع بع ”قيمح قصنملا >ارملا ىسلف

 :اود لولاك د نه جاؤوا و دمك هي ودالا نغ هب قلسي اه ياانشلا لاو لاس هدلاوه دارا ٠

 || ان اشرائو تنحي يذلا نط مع لاو ةرارت نا نع حلهج نم هلهخب ذ لع نم لع

 | ماهالا جو رحدمب كل ذلادخ ددش ىيدد نيد قمل 5 ةبطنحلا عاّوس ل يوم وج دزع ىلا موب
 | هاعم ١ ياللا هاصملا نيكس د ئاثلا يشب هربصق داجلا "سطح ريزملا دورصبل 0

 داملا يف هاعم ارك نم نادغ يس دب لّرُم تازع "رخال يبل يلد انلا وهني دامب يا

 رالي نا م دالا نع حط رحب رمل اد باقرلا لع مر ارا ذ عبس هللا ىدع
 ةرضقلاو سض دا ةبننا ىف برسول كأي ىذلا فلكملا نأ له ىلع دد و, وص مكاحلا ل لام

 برس ثوم يعج هبذ اص د درب ياماهتج نأ منطنو د مجلادع هاا بجرب

 ايتو مهران اجرجاا ذعلا امج وم امرجل اعف ااا ن وكن دونا" ار اره املا

 ب نب نا الا ةياود قد اذ برم ولا مال ليسم ممأ نع م يد الا ةركذلا ىلع ىلاهثسس»
 تاولااوم ين هاوخب ف ىبيل وذل ناشالا نال يلع الك ءلارتتس نع ريحة 7

 انام نكلاتبلاب هينش ' نا عض هركذ نبا و كلا جلاب دار'سرحلا تينا ا

 يذم وللا صعد يب ارم اونا نع ك تح نيل د اهتعالاو خي دتملا ىع نه رد الارغ ىف الا

 : "اود هلا نارتوملا !نمحاذ رعدصي نيذلا نيد نصل انه يرلعدد و كاخل 3

 ! ولعح اى ا'ريجتن رما |مواجاما ىبحا مف لامبق اهحر نيف ملا موي نوي,ذعن ماوزالا

 " .سدزن يف حاط يار فرح ؟اطان ١ (طرع نا ئع د ّى عام! ةلايعا#نليطام



 نك ةءاضمربب وهو هع لويسلكاكا يئس دارادسالا نب بالطالب ه هزه |
 همسع د اقرددلا زرعسن ىلانع ىح طق نس مخ اصرن ةناع ىس أادخالا ئهاويمد ةرطن و ء ىو د

 سم ياأهالا مْ مذ 3 دج ىح هس ال ل1 نا روبل هد شد قند دمحا ىتثو يزعم يملا

 "يسجل يي اا لبذ يذلا (داذاو عمج لولخ ضاع اولا قله و نول و حير ىلع بلغ
 ين دسم د فعضل عض دانساب هاما ىلإ نع هلاك نا ياريم اذ ثمح د نال هي
 ل اشعابدن |يكس ١م عنماوع هدد نجلا لح دلل اعشي ال يال ناين بحكي ال الا نا هرم د

 اينج نكي ين ايضا هيه ضيم اجب نهج نه تلشع اها يب لأ 'ده وهنمرملا

لع يهتم دين اساب سس أع نعا نع قشن ءبحه تد
 دببلا نا اود يف و ئح ولا ن ا

مرصلا اهلا ةجد داودالا كو اف ورعملا لود وهجولا طسبب, ىا لالا نسبك “كر ذيل
 

 ةررسح ئبب نم هنا ردع نه ولا ناقه اهرثع وسن اع نع بح ددنسارت ىلع دمار وهو
 ةمنو ٠ انتوا اضد ىل اكد هللا ررتكتومص 5 ةدشملاةْي اف و ملكا مي اذب هلسج نه مح وو ون يا

 هج د بق أ هزبلاب مدرج: 9 برضه نم ولا نا ل (رثعع هدلا يعد سابع نبا نع بظ هامل يف
 يف اندبد يلع ةعاركت هيلع نجلا و فلاب هرط و بياصملا عاوبا داربإ ةرئكائع ناجيرتنإلا

 نهوملا ن١ عمادج بعص ه انساب سامع نتا نع طخ كاجردلا عهد و بوب لا ىصمخت نم المن لا

 ٠ اوس الوزهمم يا اوضن حبي ق١ءداطت :رهد داضو :نكأس نود د بسك ةانزو ىذنب
 هن اطلس نعا نه نال وسما يف نيقد يدحا ميد اك هرتف حل يس ١هلعجو هل هلال هو

 ان ىذا ىلإ نناو ييذهّوملا اذ رح ,ح يَتح هريص ه هو رع يلع هطلسم ومن رس نيعا فل ١

 اذا نهوملا نا لم"ىرش ايبا فعضل ينبع رب رص ىن١ نع ىمولك نطيل دياوم بكف كولا

 اي ادد يف ةدان وف صوم نيكول نأي هله دفنا ازرع ا يوطره يزف و نش متن كم هباصحا
 هلا يس او ل ع وه د هب ول ذ نه قطه ان ةدازك ضوه ن اكل وامل انبملاب ىنعا يي

 ترم اذا "يف انما نا داهف ٌةرافك ناكها هزم باند بوب نلامباكرا مضرم بس نا شع رم

 هلل اع نه هولا ياه لس داي دب انيعا يا لوح !لقعم دبل ان اك ضوه نه عاج

 رم“ ذئب يف هولسحر ا مريدي مل د 9ك هبات اشم يالا هولقع مل دب لذ
 يلا نوب ماو , ء ود اا يقول |
 5 ريسح ركب 5 فوملا بيس مع د. لك يلمع نم هيلي لور ضرم طب لو
 ىصرل مسملا ةياور يق نيهوملا نب يسي مل وار دس ف د خلا حا مارملا رهاع ئع



 ةيالا نيك لسلا "سم احين: دارملا و كك نك الد ى يدرط صد نهوملا رك خدانيم ل دامح مكاحل دا
 انيلاب يب دود ىف قبح لإ يلع دد ايمان وابيح هوجن ىف د نجل اك يوم دا يح دادسم ١ ةرساج
 يف ١ نع بص هدلا دبع دوورسه نأ نع ان ناوبلا ب مين ْنح نع 6 (ند م ىخ ةرمارغن ىلإ نع حان
 0000 رجلا لا ليديدعاج مولد ينال طشاح فرع اوس
 اذهن و لحاوروكاوت ناد اييجدار اوانيحاربلا ره اىاب مفي ارنا ٌيرعلاو نب دحإلا نم

 أم فلاالوسر اي لَم ن هداعلا يوسي ارعشملاو ل الاد ركام نب بعكش بصح برش ١
 ٍبييصيال نال مييلع د ديد ئزم ىلا نا ميدل اجر دز لاجر و هرك دق رسما ف ى س

 ْ ْ ن3 دول هل لملا مقرالا عجو الو امد وهاذ دك نم رمح ةدحوب 5 تاكد نوب رك ئهوملا

 اًمطللا يف ورد ئن١ |وصا وواهداد دحاولا سلا نيك ئم نيام الو "نيطخ امه نع طحو”نيلا يف

 طف نو وكت رمل ىف نيب انكلا ناله » رماد امطرم يلع يكاحلا لاح رئي اع نع ريل بع ك

 نيف مالا و نقش وللا نحا ىلغ رخل ديب و ىس ورللانه 11 لد نيح تملا مون ٌسرعللا

 نع م لإن يف بنس يملا قا نث ليسملا نا مله ندم ىلا يعد اربجب نن١ خاكش نع بط غيم ولا

 قلخب م؟ارزاد ىوروع وت ربل ازج ران ف ىو وكس قار انلا ف زر و ظنت ربع ظ

 ادعم نيريؤع نعضمل ىيعنم هله احا نق! نع بلع اعف يحد انووتعسم مالا ينج نيله حريك د
 ' "لموم اج و :رييم يشب بح اش و ى اعو مئاس لونان هلت ايلا أ سسش اجلا نا ل

 م اقلاخ ياورد يف داي اركاضاماو رجال مئاغاماو الانم ملاس اما ينجب ةركامد يا
 ارتحل انيوس يبا ئن بح ع مس نلا نيب شششب اللا نحاّشلاو ٌنكأسلا ملامنا وركأذللا

 ' راذعالب حولا تاون يع هعوخلانل دبي فون نيت اعلتتت ١ أسنان مو هنع هددا يعد
 0 7 قف املا ئه ركن اك ينط ةحارك ئحاو ار١ نه ئيهضن ١ ناب اجلا ياتاع 'سملاو قر

 1 ةصع نع لع يع د نع لب مذ طنا ىلط ةارلل د كبش اب وللا و رجلا >ارلا هايلعاّمانن ١
 5 ال الارحاو جلفد يسكب ماد نه "ل : حاولا نا نيسح هداسا و يبني 'زماع نبا
 : نمد ان ا ةدحاونيدرط قغج ردا اهواك يتسم نل ده و15 وم مروعلا ريتا
 | ايق وش ذات دعو ارت ته ة ناو دب نم ىسل جوعان داهف ولمس ان

 78 ومكلا نم ديال نان يي أيش هنط يه أعرردكو اًرسك رك ذ ف +3 رشا ف ت نخا و اهيجوع ش

 | شلخ اللا نا ءرنيو ةرب رص ىفا نع ترد ألاوفن هلس ايلي اوهق اند ةطاحرسكت



 مدر ناناحرمك علا ةماقا د2 نا كنا و كش لح د رمهش الع مادملا عدد مزح نه

 مل” ؛ركث ذرح اسوس دايط 3 ي'امف شن“ هاراوملا ىهاهد اذه امد لطاه رسك و اهرسكت ةارملا
 ادب ةرم نئحبح مح ةرئبعملا مها وعد عدلا ريل ئسح و علو هلا نف أهئبش ةكمارم

 ايئدن» دقم دايرتجد هي در نا نيد ٌتدص ىف ي'ناطَسأر حق يعن ةأرملا ن الف ب دنح

 ْ اجرح“ "دور يلا ن طش رو نوب ى دف نزح دن اطبثلا رنج نفي يلا ةوهه اوبن

 | أحس اياد ازديبنجاا زيها مكوحا يار اذاخ رن ذك ار ةاهقا دراوامخ اكو

 | نيك يا هش واه دونر ابغاه ىاكاكذ ناك ةمليلح عد اند ىاءله١ تايلخ

 ١ ب ننط* ردالاو هله د ىف ةارملا كلت عك ١ اييصم ذ نلرلا ةيدم و مريع ربثد و هذ ونيس

 ءاملحم اغاج و ايف اعد اييزص ياا دل يس ١ ارم أ نا مو هولا لع ناري اج نعد م

 ؟كاي تدم ملا هلا هبنج يف كليلة د|ييمت لع صرحا يانب دلت
 ظ :

 ١ ' سمن نيل ف ىزطلا يأ ءلكسملا نأ لاررع نوب اجوع نت م يحاوتت مل ناسف انا

 00 خلو مر لد وكاد عملا وتس الح لاهو .ةدص ايثم يخامنئم هوطيد : 2
 اذ اميل مل ناهد دا نه ن ايشالا ويد لزب أم ون عجوم مدي نشأ مدازت يحتةل نأ

 ديد ةلعا نيع أونلان ركسو عيا يفب طم رع يذل ها دعج ون
 يل د ادهدلا يفا سحاصه يمتد رش دّس يا فاقد لمصرف أند نب مج ره نع ىزل و١ عبيط !

 قرون ئداوووص و[ دولا "نت ىف هللا ز د 3 وعل ١ل حا رس وده لد و بارل امك وصنلا

جن ديج ددسب سنا نع م يح هركذ ساطع ءاادل انه ريا هرب فارغا اذ
 ه

 أنك * يويدلا جابي و لعن املا ؟ى نا ومع مرحب اضنالو ىفياح هلو بنج هيد تكلا لجبال

 ىنلزب مل هيك هزاز ي' مدع رد يف يلسملا هاذا دا | ذا لسملا نا له نينه ولا م١ لسع ما

 ىف ترغخل'* نوه امب بابا نم داعم 0 نوهياعد تس ارا ايهشاس ف ىاةنجلا فرت

 ان انها هجري ملو ناب ب نع امم مح هلل فا > و إي 5 دابعلا ىلا عزب يا عجري ئخرشلا نه ٠

 ادد رباع يان لخلل يه ايلاف نيم ولظملا نا نابل نع عرخالو
 8و

 أن نما هب نك يف يناسضقلا د دوب أي دللاىنإ نبارارب هلاب ىىتللا ةرازلا نم نانا و النجا

 يع اصف! نع ل ناميولا بانك يف ةلموملا نوكس ديلا ميا هتتسدو هيقدلا

 تا ءرعملا نا فه نب انهناخ ]سس ره فسيح يب يلا ةربش نويداوي احلا فج ينحل ىسيش



تا لادل سك ند يذل الك لص هل غشا, ناحالاو ىف رلاورجلا ق١
 ا مالس الا ىف ميمار نش تحاصل 

 واس و اخلا ريك يلح يذل ه١"فدرثم بث انمو* دي هزيم حاصل يا يصمم بسدحى ذل
ساو ضن افص ه زمد نم لاذ ةصحاذ ثدرعملا نائيمز احا) يبت بحاص يأ مالنا

 ركاسع 

 ى دلع ىلع دصللا هدملا ئح ف اث“هنوعلا ناله يزياانجلا ن اس ىنعضل فصْتص ماما ىلإ نع
 ظ الك ليلك انوملا كنت د أكن اذ هش وم هيلع نب نوب مايشلا هزل اذا ديلا نا ديوب نوم

ةبيبصم نرد اباصنلا دبعلل ىلا ئه قابلا ناو من وكب هلل هوو ٠رمّشك كرد اكناو هل
 ا 

  تطخناو عرج هاك الين هب يف ان ,ددا نم افظل ارثكاربص هيلع زها ررريصملا «ىلفع :راذ

 ككاو رزبلاو يذم زها يخل لولا و ذىلع .د اع الاعم لايعلا ريك ب دن هيي ةاهدر ديد

 نيل داملا ي' ىطسصملا نا نس دانس اب ريب ره ىنإ نع ىو بحب هل هلأ و نك ١ب نكى

 يف اريزم عمج رت ادم ىلع ازجلار ويل موي ملا يوب ناكم دب دنع ال ىظفت دب دزع هنلا نزع

 -- مع حمو م --

 مد 0-0 - 3

 ١ ١" فاطياوج ىمل يا ئيم ريدي |سلكو نيحرلا نبع نع هله ادؤم ماسجا نمرود نه هج انرذ
 7 0 اهب يلا اضاوإ ىسج نم انيدرل نا يح او ددب ق١ لاوس نديم ا نص نم ىل اه يللا

 'مه الخ نما و دلت اند يا يف نول هجين نب نللا لاو الوهه نم و هدد لوس رهااول ار اسس

 | براماوأكراو دكواو جاوا نم يول هل بجاولاب مايا يفد قا ريرلصاد اصقد ا داماوا

 1 دا فش ولع لضنكتي لو يلع ف شاك امد ياض أ مالا ىو واولا ٌوُه اول واه و يولع

 .١ نعانم رج ديلع ئيلاو اولعج ياي اينبم مالا ةدلبس اولو يدد واهوكو:هددص ايش
 ا« وكالاناكياور يف وابا نول ١ صه الام قرشا ن ١د ىداننإ هجرتي ملو ىع اعلا نب ورع نبا
 1 تاطعا نمل | ل وه يلع دا ى دي ملو 1ك ان ا نم نحيف اذدد و "نمل موب نول الا رع

 .ئنوملايشو مندل د فلك لب اريك دعا يا :لموهو اخوادونج يمه الالح هلام يا|رمخ هدلا

 ةراديل شيلا نلارك يمل عبرالا ت اهيل ريل اطحل ب يب ديب برط خدي هزموو ميدي

 امثل مد هلاه ىطعا نماهاربلا هوجو ىف هقرص ناب”نسح ين اريح ءيند عد اره اطعالا
 مولا نيد قشرالا يف يذلا ةكرشلا نا له يرامضلاارن نإ نع ى نيكالا نخ ركل هيض
 | للا هول لعب هل نه ىليتت ودب عيخلا يك رشملا لحل ا ىذ لن ري اطنل هانج مج ايي يح عيت
 |. هثادهطعدو ىلظتو هرثد زل ندع انرابع |رينجا عضد عينا ةياور ف بلطت اي يندد

 / 3512 ولاومل يللا دين لاو » رابجاب فيك هبوط ئح ف اذ لعلا نم «نوا امام اظع ١



 نو

 أميردياب ياهذ ان كيلا نداط عسح دانساب قف داوملا ىفلصي ركاسع نب ناووضص نع

 ىمدلا لع يب ديالا عضو عم, يونس ءاطما مزئلتو يضل نلن و يو وبد (ييح جاجا ب اكد يدا
 , يق ' اثنا باعه زد رس ويمر ي1غرمسل لملم نا لع» د اًنسا قعض و شاع نع به

 الشمل نم هبت نيك لل ةرجد ةياور يف و سلا نف لخ الحدي ام مؤنس ءىحذ دوهلا نه ناني!
 باه و نع ىلع مو دوال نير ملا "نيش ودب ينام وح هل دبش يآ

 ”لكينملا ن١ كه ن يب نب ١ ىلعم فعضل ىيعض ظ
 تيظاطلاوج وعد ردلاو ”محرلا :كمكم فا

 , وص يزا'ةر وص وا نيو اشم و اىت بد ان اكم نين اسس قح رن 0 ضلكللا نوذ داني ال مياذ
 " تلابو:ءانص الا و دلاب دارملاو ن ان ولاهي موس درب ىصشش ١ ةمرخل "يلو امام نا ويح

 راسو خع سلا ف أنا هوكشاب لفسملا هسعن+ يرينل لود يجو مود ذك هي بص

 ممل هتس اهل بلك هنن لحم قاج تيل لخ دال هكيمما نإ لم دييعس ىب)نع ابحت ممرادجو
 "يللا درعممل اويهد و ف اكن هدد هع انه امن ال وصلا نال رءوصول و دس (علاو رآ ده الا لف نع

 زداطلا اسي لا ةز انج ال ةكيلملا ذا لم يف هانعبوعم و نيه ومريم اع هرب مملاو ظ

 بيج الو اجرنا ىلع ةرك ذ ةمزحل نزع زب يشمل يا: يم الو هركلاو هردض دش لفدرتع

 رامت نع ديه ؟ يمل اب مد نكس لن لنص سن و هيلع ْىَح هب ان و اهف عضل اكن دون يذلا

 داداه هل ويس يا مكدح !نيلع خمتد لرش ال :ليرلملا نا لع نيلو هلا نياعب اسلادخا ساي نيا

 داس سباع نعي ذيول يلا ضوخمد نايضادن اههضو ماودةدم ي'ةعونضوم ندبام |
 > ىلإ ام درا هيلع تريكف» زانجلا 0 لص هدوم دوب م د١ لع تلص -ليلملا نا كم ىيعض ّْ

 م ينباي ىاتوم وم يف تنسب هؤهاول اع هولهد مس هوطنحو هولنكو ءواسغنا دهن
 ين غزو ذ ي١ رف ثول ١ له هر و بيلففلا اننا نع هاود و ىسبامع لإ نع يذلا
 لب وبئل اوم مح يبل نا يا حاب ارد ١ أوه يح "هز انيجخلا نب ار | خاف بعر و لوص دف ونح
 طصللا دود ١ يظعت و يملا سجّل ال دي دس بطخد عضف ردا دنا لع ,يبسْلاو نوملا

 موضع ينج ولا ن ١يع ملا يضر ههنا درب نب رداج نغ م مر اوجلا نايجش نزانجنلاميدرمهاملل

 دنع اوشن ةوح مهل نهل انن ود يي اوه عيت ياهلا نا بح طرت وله يف نوب دهس
 د انسأب ايتام نننا نع ىط انه لك نوجم زين لذ تملا برك ديس يلتكأر ذا مدقمل وا هع اوس

 *داويخ نوجا ناب صوم نملا بلا هيلع ينل ١ك ب ذعيمل سيما ن١ له يوبع ايه نب ئسح
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 اديإ

 ني. ث. .ذتحفولةةاةنبشينع م سطس: 2112-7-2 .._ةق - 

 ىسانَلا نان:اقق مل اج ناوى ابع ئفانع نع نيج دنمعتاغ اريل 5

 اي نتن اذ تماذا ( شنختاؤل رع نكةيل الان داغر ددعشب معاضد 55

 فرن يك أول و يملا ن الوب باطلا جارع نع ق دبعد شب إب بيجلا ىلع يثسو العدان

 ظ هيل دب نه و هريد يل 'لرجت نمو هنْمكي نمو .لسؤد نمو لشفم ىلا ةروم عد نم ,لزك نم كردي يا

 ظ ايش دلا دعب يح قاب ويشلاو ضخ ديل سيل توملا نال ولم نهو نيد هروب نمو د هرشاىف

 اطهخومن نو اا تيملا ناره وا ر هينف و ير وتلا ديوس ىنإ نع يخ هرياذ فرود 8

 هياور يف داذ ذريدم كراوو ىف نإترقس ءنع اولد ذادل يشل لاكن ةمممت يأ
 ْ دديدد» رام رع اكل و نين مايضلاو هس ار درع ةالصل ٠ كانه وه 07

 ذك لوا د يعاب لخلط ف١ ناقش باها الش عم ركلا
 ةعب هلا يعن طر اوبر او ين نيشماو ةنو ع * ةكش وا هو لوين قلاع

 .ادصلا ركب ىلانع هّن در ليك هلي ملا صرف عضم سوهو !ةرخ لا واش ملا اماءنع

 نت بل دع ىاددلا نب حب اوظضد ىس ندا نا له : وخصص دن اصاب راك ذل لاق

 اا[ ذك ةنهاو لحد اكاجأ لا نم نورس د إل اش انو وذم! دعب ٌةماانمز اخاه نجلا أهي.

 عين يك ر ندا نا لف نسخد انس اون اج نت يح طارتم ل! دوخد قرع نام نازحي ىف ارث ذو

 نهب ىس انلا نا لع طخ يكت ون ايدل اجد د١ وتمول اب ءىض وم ر دصللا عض وهن ومنات يا الاء

 ٍظ تايم ناكل نوب

 ب يسم ” اذا فلسا

 الع دحا

 نا ند رم

 ( دديلع

 'ن اًسالا دلع ن ايبل ٌديحانبيحا "لمه نبدلا ف اد وضمت ايوجوبو ابناوج ضر الاد اطقت١
 نيدص يدرجلا ديدس ىن!نعه تار د يبمو اولش ١ يا اويخ مىاوص ساد يكونا اخ”

 يدق يلع“ لا موي يل اق هد نم انوا ئت انا ودب هرم وع هيب 2 ايي اه
 هدا يلا مورا ٌةعاس نواف نو ركبملاد اهسإا مودم بسحيؤع يف" ت تاىيجن ايفا

 1 ا عيارلا يع ثممانلا ّ فاننا يلودللا 6 1

 ىد انلا ناو نسح دانس اب دوعسه نا نع د ىهيل اعا
 : ف يد و١ "ورب يامل نوقذ ريال

 يمدملا ني نإ ديرعس نع بح ه شالا يف ذا دلايف يايف اك ملدا مى وهنا روكسي 0
 افا أنا ومجد لى نااهرمك وا نيسلا عش السوم يلو رحل ةينست * ملا شيلا كن

 لراس در (محالارا د يلاريحاص عيري خللا نسح ناد نسح ملا اب نلخ نمنح ةديرلا
 07 ةلمس و "”ثلند يبدأ ١ كورس نب ه هلخ أسد ١ ئيع بالج ىو "ه نح لاف راربالا



 ! ٍ همون يح هلو هند رد لوسرلا انه هب دارا ويا يشب وك كرو دنهل يلا ىلا نا

 ّ ١ ولا 'لّصملا . أردد اه اما هرما ضيد هب صن يح نويل دارملاوا دما نعجن اوه هم دمي يا

 نينا ىف ىلدد يلا دب رلسملاب بريد ل "يفطر لنا نا كم اي دصلاركب ىلإ نع ح ضاوع باو ركب

 ْ اهنداسج ياويل ابردملا ئماونر كاوا دل عمدع ىف اقل هللا كي مل ابيلس مدت

 ١ , 7 داطلاف حرت نا ندر ضيلا نكت ملاه اينجل لاف نهؤككذ جريت لن الا ف ههلا هر دم

 ربي رمح يف 'ىعد مر كلا نيس د ويل هادو نوح كب ملاد ده دل ئ وس لذ ايل ذي هر

 ايلا كل احرز و١ جنب” مس ا ةئرفك بهل نال نهج يانا يلو د ظ
 هاو وش ةحارجس ١ لد يلعال نوح ن نح يلع دحاي ىهانلا نال اند" ىن

 ظ الؤزنإلا نا هائتنلاجرو يقلل نب ةبلحخ نع كبح د هئح مج ىو ةطخ انف

 ا 7 نبا نع كرجرم ال١ لام نم هب رويس ائاو رد دطملا نماش رخوي لوا مرن

 ْ اذ الرزولل رح قك ابياشم و ”ىليفملا نع ربنا نا ع 3 زد'و اطر ىلع كالا لاذ باليلا نبا

 ' هك اطنخاب همح وعم 'دحاب ا ةّسييلا نهارحاب تسب بسلا ص يصحح دل اطللا نود ةرمدلا

 ١ اههولجن نع دانه !ى' اهينض اهينع اخ ام نسلك "همي اك مارح هزم واًّمم نع فيدصل اريحا يد نم

 ١ ' 212 يقازفكت ارا دم لاش الا فا ذوق اناا لوادغ ميدل ضحان ين اهيل 'هئاهيج ود اصنالا

 ميه يف نب ىلإ م دانس نع مح اياب داهجلا مادام يلح يني ياعين مالسالا

 قئرطلا يا اصلا نوسلاو ةم اصلا” يد رطلا يا حاصلا ي ىديف انا نيم انما يدرالا

 نينو : ف نمزج ضر اهنبش لوحدلا هر وه لا ف دصتملا "كولس ي' دارت 3 دامعملا

 ه. ايا فاي حازم لالا هذيع ية مزمل نم نما يزحا فو زكا ةياور يف أ 5
 مخ ايس ريصيايصداج ن قالو ' رم ةولملا ندل هيد < ! دش اذ ميل اضف ميد هس نم ف

 : هو ارحالاو تر ب :ييجلا يب هد لا نادولا ن١ رو عض ديد دانس اب سامع نبا ئع د

 نع صورج دوج الج هل السلا ف( ذ ديس وانك د لوصالائع زا اهي ديار
 هيلع هيلا لص ههلذا ل نب ر نم يدوس أه هللا محفل دمصلا ودمع ناك بروعلا نف اجررمع

 لونم رعد 1 ا وح هدالساو هرك زد دولى 0

 يود نع مه يصح >امهللا اكومد و ءلج هل لاطاب لوب قح 'نبجلاو نجت ىلع ديولا ٍلْمَج ١

 هوح هداج و يق هام انعلا نع لاكاب مليم دنولا نا م عنيص د انجيلا علا مجرما



 سدت نه ٌَّلَح مدا نا له يرصمملاوه والمنه نسل 'نعركاسع ند المال الوظد

ا كر ىلع هلي "لوز دابيجلا دف" نع ةندجم بولا
 8 (اطتن لاو ليصنع قددلا» لحل بلط ىف ةلحرلا

 هب أمعا نا هنو نزخلاه زيك يلع هي ونا نيكي هد زورا اه ونعو "يمت نت ةئاشم ليصن ادب هه اود اذ هبزطل
 حار و همل انو هلوا يم ليج د ةنبجم د لج ذان نح .ليصت اهنيك ال لاه بلط |3١ نحح عرف

 نب ةلوح نع بح موهع دانس اب ىلا توق دبع نب نين نب د وس لا نع دك هلعط ناذ و ىلع
 روش ان! يبس ني ديلا نا 4 يرن ءاساوو ذم هلبسح انما حا تلاد يح

 يف ض رالاىلع لدمج ع هوح 5 ىدحاعض واذا مجولا عضخ !ك'ناعضخي ىادجولا

 . بجاو درييلا يف نيديل اعيطووأ نتا ريلذ هحفر او هوو يف نضرولا يعدي دب عقيل دوجيسلا
 لارج 2 هواني داموا طايل داري ازطادما ل جايه د
 |. مسد وعلمو يجاحل ةووبج ال يد امنشا هد وهمللا نا للم يبه نم ايزو وازع ىلع مكاحملا
 هي دامي الا مروه دوس !مأعادزح داوس الامن انج يي اموجو حيف وني قداهووبصاو جونا ىن

نس لقا يجو 9 نلا يرمي نا إنك مد ١١ [ضيا هرظ باردا 9ةون رفح ان عه ند
 هيلا 

نلخ لم !و ردع بضع ٌثوملا ن أك نود ندع نيب لجان ءانىز نغ ىلا يل ١
 هريصارنو 5 ' 

 دح أولا ىلازر لذ ىلخ ءلجاو 217000 يلاقي ندازعج ص ن١ باص يلخو 00 و

حمىم بيسو ؛رملا بشي اضي١ ذي دحلا لك ذ داس وت و يحز موي هس ذاؤعإ
 صرخ ناتلص

 برد ا ظ :

 ى ذ نإ نع دعس نب ١ك نكهوند تاج دعى نرجو اضيي واد وس هبارش عرج نركشم يعد

 ةمحر يف اه ددلا نمل بليد مليا يلع نود ملف هدنع ترك خئه وسندان! نا هنو ضر انذلا
 بجراح دولا ضؤبانك ف نق و١0 ايكلاب ل نكت ن'هسنفن عنه زدال يفقس رار هرم
 ىس اننا ن١ يعض دانساب لاه ندائت وع نعد امسا لا ئب تداخل هيلع دايك ن١

 ٠ خب نخ طز هرجاو هش لكان يلم قمل ذدال اباوجو أدي ىولسملاب خم ىساتلا .
 يجف اند هدلا نم بطلا ناب ىلا نع دج نمج ئنن لا. يغا ويس انلا لذ ارو هلك مدع عم هب
 3 ىق) نع نابحزلا زكو ع ملح يلع مشملا مدعو زنماخ ع هع يب لك ىفوع داهدد لود مىس

 ةيداضاو نم يفت ١لعذ |نبب ار هب ريلا يحج ناسحالا يوب ارب انا 9 هلع مهلا يطا د هد يح
 طم وم ىاةدوملا يعل ملوا مصعب هيداد دارج ١ن اسشالا نعي قحرلا١ لصد تاازاج هملا

 "يكد ريخ طق وا تول رب دي ١6 دديسملا مالل لس الا يوي نادجنظ >وم بدلا نيبو

٠ 



ايدجل ةبج ل ةده اللا لا وز لحد ةحار .ىورل صبه هيلع اننا و هزملا ينشد
 ؛رك ذ و 

 : مدع دول لاو هدع هك داصم مع هرب نه وهر صح ف ذا هنايح اخاف هلذربإ نه دلسا

 ةلصت اهيماو مالا و هلع نأ و هوبا ىولا قرم و بذاعب ككلع لوملا ىبيل المي لص يلا يعاب
 ا

نهد اهيكت اًملطم عيده ل وصلا وا
 ان > مه يحل بعدل ةيعد بالاب هند د ان ىلا 

ْ 

 ' هزعأو مرتلا نم اهل وحاهو ءبعلا ٠لذ إ نيس يح يلخخلا عمه ارجا ن١ مله ب اللا نن ع نما نع

 ا عزت اثيح مديل مرّملاد انس اخ هنلاوماب ماو ,تموحروطا ئجد انهاه حريم عملا ديدن

 ضراٌؤ ١ يهد هب ال نس أهيسد ل نين اهدي ىنمللا نب دملا صرح او رامظدلاو
 هداج تاذ

 جلاد ايفا هدد ةلييجا يدلا رسب ادي اضع عطب ن اف انكي ن اكرح رص ام ذار ١و ونس

 ديصر ني اذ دوا لإ يف هاه ديص داي هاكولس لرسم موا نو مارس ةرم|نمع
 ظ كيفك: ف 0 : كويت : ش

 ظ "انج هجري مل ورب اجرع م ةكسنلل لخبر نع اهمرح ن ذوفطهر نكي ها هذال اذ عزب يا

 حاجا كتله ويم هنب١ داب هر اعلا ئييبط انل اهلل ءيطتلا دب دام نم نيد اميعاودا نا كو

 ا ايدل ف تاه هنا د ركدابب وربع ىلع زيلع كلذ نه هز ىدامحلا ىلا كك ذ نب اناب اججولت
 ْ) :رجلا ظل يكب نري ل نا واهس شع ين اذ وارطع هت نباوعهو يدلل عاضد نم ىف يا
 ٠ دا ىسجالاك لض تام هد وكن نيهاع ماع هنا ىف هعاضر ن نوت روللائم نيمعْضرم يااز يوه
 ض ةداعنل هنضل نير اكنال !نطنيرك ذ ن وكل ةكاطلا و اوكتملا مل نم لع ايلا لير مولا و نإب دككو

 يذلا شاملا ىلا ندا ىلا ّن اذ وللا ىأ للا ضقد ١ نا لم كلم ئن ىشا نع م

 اههرلا اب نيدلا عيب و مى مسْسلاو منه اذه بج ل ىد اين ن الن اطلسلا لزئع لاههلاى و نين

 ىلا فنا دامع ضخن ١ نا كو حارسلا دز فعضل ىنبوض ريمه ىلإ نع ىلي دل ازكو ل هل ند ١

 . رن ب يذلا هئنطيشس يف يوعلا يلا كيرتنل ١ يدا يند نم نينا ريوطدأ ياكنرضعلا هدلا
 دوقأب هدةل و ' اون وم ملام لاري اللب دل هالو لاه َى اياؤ رهاب بصي مل يال يل انبلاب

 © رجم ةرح اند و هبد دنع هش رلا ىتكان دببع اروق هازل اربع بحا ذاردلا نذل

 ١ د“ حارسا ادا :ل يسوم لا دبع ءىسداو ي رميملا ن مينع ىلا نع بك بناقلا
فولا دو بوس عمجه ايار ممن ع هبيلع دولمد و رجخللا يا[ يلع هلله ري وس

 نست ن# ىل

 وز ا ها ب ل
 ْ تحد وعيت يلا يعدح ا يرام ىفع ١ زل نم هنه مك ين حان د اف مهب



 ءلكفل ائيوئسا امس تدنص ؛كأرا ام هل ن ومنك نع برش وا "كرس اا ليد يبا سس نس وأ نكو

 همخو زيا لح ئببد هنيه ترك حاج رلا نيد َنكواهرل لوصف يحرج اوك ةملاد اًنسحاو

 "نونا وكب َتنارغن لف ارك ال و همنيص احدام لوتند هنص هب بود يامن دن ىالطلاب
 قايسر ممل و ناجي نرحذدا لع نيدملا و نول ا"ةج لش 3 عدملا ل اهنا نم هايلع نيعلا ن وكس د

 حلا « ليدنا و ارزدا عروق 3 علت ىذ نم هيه امل نيج و لا نيد. ثارعلا يف بسسسلا نهري ديلا وبحملا

 2 هلضفاواوعدلا يقم انهم ١ درس نسييشد يس وب يبا سبي ىسيلبا ناله دلاديع انبارب اج نع م مج

 ١ هلاعو غشلا يلع ٌتحام اند ودل !عنصن وع ىلا رجلا ىرط نع ديمل يلع من اع اكوقاد

 ميل اتمومس وزو ا ةونح و 3ك ر كيد وادب أن يف يعي هاهبلا اذ ايمجوا هنس طدصيد ناب
 الوصنم اين ىكتملا دبع فعمل ىضيونص سدد مع :نن أ ئع بح هالا يف هل دبيو علا ةبعاع هذا وك و
 علام ني دويل الذب د مام ضتح ىلع صرخلا دي دذس يف عيدام لع يجدر ما
 ١ ىسحلائرخدب اا نا مدا نبا نا كم فمض دانس برت نإ نع رد ملمع عومملا 3 ررأم نم هيلع

 ” >باصاناو هواك ةكرحاو ضعاف ءباص11ذ1جرلا اهل وسد ىلع نيداةدؤس اذا رس
 اركز دريل مدا ١ ناو يعش و ٌنلُم رخلا باصا نا دربع لح ولد نم قون سخان

 ركولح ال دس ىلا يني نحنا ينم هأتس بي داهطحالا سيف تنم لوح نعل
 ايس يوهم لرب دره الأ نغ سي ول نع 5 هبركت سس يادي بج ناو اسعاهدلا علو يب

 "را ا و و الك كر و لى ل . :
 نم وبدلا عين انك وسلا لولظ تح ةليللا ب ! وبان اهاطكارتا و اكل واهلا نع درك ١ 2١ نعت عرج مه ذ بيع شر ابحادد او ةدا'ره» نا ذدانيإمدلانوصد ةمالل ةجروب 0 افا اكو نايشا نعي ىلع ني

 لويعولا يلا نودرطح داروجلا نشل هيلع ايل بصي ْثيحب فوبسملا هولقل ثدتك,برشلا ىف ودحلا
 ٍبايلا نااط يق روس الا يم ومان .انع سن م جد ايلا كا دصعاو هعرسب امهاواىلا

 ايسالا هلا بلا ريت لب ىلا امسل اطسن و نع: اهيليد يا يحتم لاو ذ ننع يعش اىسلا
  بحاف ةدالصإع اهبلارورمر روزتل !لضن ىح ىلدنال "يعج مجود جة اشم رد الف

 مج ع ئ هل ٌتاوكر عبر ١ و هرصب اص لغ ياونح ةعاسا كي يف يااهد ل دعصت نا ٠

 | رالع اذ مالس اهيفَق تلح مثد لاك نيرلك نام رهن مدنا لوس تلم جاه جرتحل دع
 ظ مادام ل ياخ نا له فحنص هيد داساب ىر اضحالا بول فا نع حال لاه
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 فاز |. سا و :ييرلتلا ةسيشنكلا ود كحل نيع د نمسا لع عب هل ويجب ىف اود هما انا هنن ابالغ ذك

 رغد هّسياع نع علم هدوحد هاون داز برد دردلا لع داز اىلكو هريول معي مل هذ لع يدلل

 يحبنا يدل ناذ يحل |عهتن يعزك يا هدابعل يما هيلا يجا نم يا هردا ىلا دنا دابع بها نه

و ف درعا .يإلاءزلا ببح انشا يا سبح د هدأ ىلاءيلادارجع
 فعلا نال هلاعخ هيلا بمح

 يف وكب ولا ايدلا فا ند هيلا ملح بحا نه وه هيلع هلا د ضيم عا وهلا ىالخا نب
 يد ذل ديعس ىبإ ىعاج أولا بك يف ناسح بأ هلل اواو سساينل عاوجلا حر ضنبانك

 ف كلاوكئزلا وع ا ْ
 - دل دل ١ ناتج# مود نه ظميسعآ ذا دحلان دن ام ىحانا م نيدض دانس اب

 ع ناَناكأ ذه درن لش وس لع
وا وب راهئشا حاز وولاذ د١ مالسالا

 نش ١ نع طشاجال 

ويددلا نلوم نما حان ا لأب اذك نايا و ئه هولاب فض ير
 مدت( دعسا يا: ىلا م

 مل اننهال ل داعم اها كلن هدئع يؤشراو هسهارك نخب ود يبدوا يا سل هزم جان داوود وب
 ف رناج ماع امام يهرون أ و هيلا سم انلا ىتفنا و ناسح فاو لدعم اب رهاب مهلا نادرو لوو

 دردس يلا نع تح يخاول ذ ةاضملاو هباود 3 مطعالا ماهالا يس ماهالاب داللا ويس لع

 بع هللا درع مي ةرمدلاب يس ١ دارا نم ىلاىلا مكياوشا حا ناله حو هانساو ١
 بحالأد ايف سنا دري يل حام اكايلك نسخ اضدلا 1 0
 هذي دملابن 0 نو يلع يسب ام الك نال نيرا
 نا 77 تورتن الج ىييوصل ادخأ نا هو ناليجلا س عادا . ١ اذرخا

 ' ان اىعافرش يلع ار اج د١ قمح بذحو انك ؛كانه» ل ابيل نغ هدح يد ب ثا كلم نب نشا عاو هاا ع ع انا نعم دميحا و رول يما حي

يع اهئ ولا نه باب لع يا 2 عرب نه هعرد لع يد نك داسكإصادخا
 ريع لمخانا ر

 وص سنا نع هرهاك اهناونا ئه باب يع قارانلا رن نم عر ردث لع كرد فوردد وه و

 جانب ناخ لطف ول اهو د الص قام دن وسوم امو! ركدح ان ١ له ىلكتم نب ندا دبع عضل
 نوبل نأ هددن نيد ديكو ملا نومي نش زيد ولذ ناّيلا و رك ذل ابها انةريد اسيو نط اني ابر

 هني اود يا نيبي نعال و ديلا يطعم قبلي لكى انذسا هال ليوا ةمج يلا ثوازب

 .٠ سناب“ ى دب ولد باذهلاةكيله يف ةيزه يله ةئزلا :كيلم اهني ند يبيع ف

 حا ناايكرعبلا وهو ةلسرم ئست وعسل رسزلا ب نكد ياوز ىت عيل ايد ددلا اك

 ا ا : 0500

 اك“ كب ونوع لوا ثصمبال دب نل ىويسملاب نيريفد ساخاذو يرسم ا ياههدت سدو ٠

 يلا هال عاجلا نم عزك مكدحا يلياه وا مكدح١ نلح ةداه و مك دخان اه هلم لا

 2 دل ميلا 7



 تا ا

 ١ ةدهق يس يا ةفشن اوحو ريل امون نيعب دا هما مضر ياوطن ف قلخ 5 داهُرش هنري
 عيفلي اهر دود حل ةعطخ فسم ملا كرك ذ ىف ن ولكي نا نيعدرالاه نوه لمع مي نيعبدالا كلت
 ابن ولا غم يا ةركللا هدل ١س ريش نبل نيدنر الا انته ا دوب ين وتب داوعو نهزلا كك ند

 رش ون و ناسضالا ةايح بام صو حورلأ هيد. نش هداضعا لئشو هد ايد لهاكُتي نيح هيلا ٌنعبض

 ك هينبع نيدو تكا نيا للاتي دااسم برات يبا تارككجن داب كلا لات ارهاب يا
 هل الح واه ارح دأك م ذ وداد ايح هده يأ هلجار اربل اريح ىف

 : اىلاص اليلقو ارييكلغ لَك ذ

 ١ ظ . ديلا ١م دوو نجلا بحوسا ىم ص د ديكس داراملا جوس ا ئه وهو تْس دادس او

 .١ ن* هنا لصازمج ويل تع ؤجرلا نا تع لاا يذل او ةدر وص مام دعب حقول هيف:
 1 *+ رك ةياقلرب وصن عار ةالا اهو هنس نى و اموح لود دا هيل وحدد داوصالا ٌتاغاطلا

 ُإ
 7 .٠ ط ةيذرانلا نها عهد هوشه اب [ك يلع لذي يب اناأ ىلع قيس نجلا
رعالو ةب ثكا تدلع اناث احلا نال نايم

 رهالا يب ةنببم اب اهيل ىلارعالا له الطن 

ص الرعب زمعزل اجرنا د ةهالع أهي وك ثيمحزم اهيدتعا ناو
 ال١ اههينو هن نوكيام حز انلا ل

احدد نجلا نحا عد نيعبف ةداعسلا ب مكانك ا هيلع ني ىضادح لق يلم قد عارذ
 نجل 

 زيزحلا لاهتإم هلع ىدصيام ىلاءبلُح ىف فراوصناو ياودلا قلخلا دئّسسملا ير اجلار دملا ل

د سكنو هبل مربح ىلا هرلق برم ٌهدادسل هل يمس نش
 ظ ٍْ ' مغ ةويدسم ن١ ايع عن يسكق

 ' ويلاه بجانب اهي لعاب يلادبيج اند ئيكرذنبلذ هب د جانب نيا يصد اق اذا مكدمحا نا هدا

 ١١ ةريرع نيانع كة دومداورك دلل هيت زد و نامل ىلّمل '6اطاومد و ب د الاد يظفملا لبيس ٍض

 ياي دا اخ ىلع ٌيصْمس نم هدام اهبف قري ها اره هلم يا هيا اوه كدحاا نا هزرئعو
,ملولذ ارم و ئاصد د طاخكار ادم يا ىذا دبا وادطادج يجب لع

 0 اب ناهاب دد هنع لؤي يا 

 . ايندملا لضا باسحا نام ديره يلا نعش اقوبعملا ساه ى ذال اب دارملا ناهجوالاو ءببعي

هأذك يئارعلا ليؤاحلا لاك هيلع نول ويد يا يل ١ نوبعذي نب ذل !فرطملاو ىركلا يدب بسح عج
 ش . ق

راذكو يذل اهباوصو نب دلا دهادزسم نم اننصاو
 اسس دلا هان اشم بد لاما اذه ياسللا هاو

 ٠

بسلا ىف ناكذاو ٌسملا عضو (وبنمو ولو هلام كوم خر
 0 فى ةزدرت نع بحكن محادسر 

 دولا اديب نيا حلا نيب نافل وح ئسخلا ئرحاذا ني ةيداساب بيصخلا
 || ١ بنوك ئةم نال "قط دلما و ةاراذملا و جول ا راح لط عم ةلضانملا تاكشلاب نادم هد
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 م/م دلو ةلسلسملا ةناياووف يادث هلساسم ف سام او ا ىرمعيسملا لاوح هلا و

 بيل دمع هيأ ريغ اح رس ن ا يعض داما نمره وما يدا ىلع ىب انش ولا ريدا نسحلا نش
 دا سيلا قر و هشب ثند ةثج ولا ةاشلاو قالا "وره يكل ا وا دود دي دس ركن انجلا

 ظ أ درفنم سانا يك نال داوسلاب ب مقل نعى“ ١ دراج الود بصي و لويس ولا املا

 ْ . ياذا مكر ونت ف نكرلم نع هلاادب ىذ اه نصا نا لم يرافتلا ر ةىلا نع بح ض

 .افكالاو بالا نم ضاببلا غلاملا ضيدولا نيا ىضاياامي لاف مه دام كلج اسمو ثوماب اها
 تاهو |جررلا ىأ نغ هاما اديخلا مون سلي اماضدا ذ نعاسيملا ليسملا هب. ضكداع ضخاذ

 "د اقرأ و مشب م لرهه ى هدب هرب نوما ارد اذ! يذللا ١م ةارق رس ندا نسحا
 ذحاك للا تاتكارم هيلع حزام حا نا سابع وب نع طر شرلا ل بلقل !عسفتش

 مادو ىلا امع نيب ع خلو أوه واثر سنم .نعولا هد ارول رأس ل اكزياج .ىلإت يلع هوجالا

 لد ورجل فو يزيل يع بن هنأ وذنب نائم طهر ا نخل نا واهم نيم هازع نب
ن لاب ايّوحا و ئح طدرشمملاب ذولا ىنعيي هرم جةريدلاد بريل رييسمااماؤ وناب يارجلا

 ياللا ىطلاا

 ةرمع نع عّد طر اميالك د محل اباهعزملا زد اذ“ يوفنلا هرهيلا وع يح 59 ةرهلا ب يللكس ١

د وىذلا قا ارصاحان الأم يشل رماع نإ
 نس دايز دلاو ٠ 'نملا و د اصلا يضع ارص ليش نه و

 ,د ذم اب نحاوص ندي هرئ لا من ىلا اهنذا نمو ةوصئان ذا يذلا وهطراخلا
 درا ةبسش رزلاو يضلأب ىارصلا ثرخلا نب دايز نع هند مجدل دئلعاهريع ماشا نككن ةونرمل

 4 انساو هركر رضي نال البد اراه نس اذ لك خرا نا 'طصملا ىل را لاك نوبلا نه ىح

اىعن ن لضللا دش عاطلا موعلا يدوم - أ
 فيجا دجيب مل "و وجل اييسالا ليصقسا |١ ذ

 تاخاام فوج ئه ينأى ىذا نا تالي نايوار يهد در دبا ىنانع بط جارك نس

لا لمحاج ناسللا لع ريك ى اناس ميلع وذ اراه كليه ما ىلع
 لعل 3 الغلا و بلت

 ايي . , : ٠ 0 ي 8 ف : 71

 9 دن انارع ني> ءنه وه رفد وبيلا ىفا سانلاوع ددادف دزعيد منقل داون أني :نرح

لع ناخالم فوحاانا يملا يف مل يَ ُتاّمَث ءلاجر دانساب
 "برج طول اموذ لغم ا

 4 اعلا اره هللا ه دجوا اىلك نذل ميريل دا ئه هن ا ها دئبن ١ كرك لل نيبلظ نمل مز يم

 دف يلع يل وشلل و لد يعتلولا مجو هروح ا وا فلا ب

 ب ب جس -
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 رشا لللاب ةكرشس ال !قعا ىلع ف أاخاام فوحا نا ئح دانس ابرناج نع كه نحةرط دا

  لوت١ئمو امن والو ارو اسم نو دبش لوكا تسل لا يلوح اباما يفد ناك '؟دعد نه 'لما

 وانس: يماحللا كرب سس انلا يارب يي يصاعيلل هني ونين د :ىعسا وابرلل نا هنري هزاعا يمت
 دام نعد دياعوس نا هطا بح يلا ةرطماو يما نمره مايه طومان بل
 سمت هةياور يف >از لزم هندلا لها خذا نان اوكذ نب ئسهاو داود نعضا نفط سوا نبا

 له هرفي و لبا نيدلاو نونا "هدم ين و |.ئيفب دج عمج عيطبار كير ازج ار نل نإ دي
 هنحلاوإ يظن وك عاب انك رس ىلا ةريسم هم رح وة ددس ور دسك د عمج مش رسكد نا

 موقعا يل هدنا ىلع مهر كو ايندملا فام فهللح هند يف ةينلاملان اف ءئس ئللاهرارثوم نونا
 يلع هدو دع دحر جلانه يل اكد وس در دا ذ يامديجو ينارند نم الح ىوتسو او هع ةمارك
 هدلا لور انه يدمي و يرجو لبذ لذا ءيشسع ل واير د ةدنع الّءنحلان لامضرارتوم قي

 الضأ دا نا فيعص اس اب ع نبا نحس هرظان اهي ر يلا ةرغان زيم وجه وج ةطسورلع مندا لص
 . رياس واعر دجو ياامفاود ١و فرع عما رغ اديه ةرحاو ظولول نمر اددل جرا نونه ةندلا ا.

 ظ باتك ف أ رسزلا يف يشل ييعاربا وب دازح يش لف ىلعر داتلا وه ذا دس رك ذ وسي :أييازج ١

 ١ دملابددذاذولب ام رانا هرم يناذ يرللا رهو لسرماعروصتبر يع نن كيدعزع دهزلا
 ال اكارشق هريع ىف منه ار ارطضا رظعا هن انه ريجلاق دخان رمح ف عضو ذا ىف ولان اناا

 4 ىقيوضد انهاب ؟ كم نس سن ١نعرذ هدو ةجرلا همس دهر >١ ىفةش حولا ىذلا نا إننا

 ان اهنا رزنل سجال ةرصخج ١ 3 ىسيل و اهلل د رظرداطلا نوب ناب ضخ طف نيلا اورلا نإ
 لعن ايوسارطم كرما ْنَمك هان هرصج يشم ناب اربط نويت اييشف امئاوا _ضتعللا يدج وب الاه ميهنملا

 . بركف بجد ئ!لاة |رطرصتاسنش يا وراد ازح ١نييدحْيف و هللا رع نم ات مالا د
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 ناسا مور نان هش هيد د لوط ,ربطلا ٌريه ىلعاروأ هند يه وسد دك ارصو ىوملاخ صا نأ وه١
 نا ادرى دعم ضدن لاك ّدد ضايع ضضاض الا د ىفتخ١ لش ولام و در وص يلع هان ١

 لوي دارا رس د ونا لاق و يسقلل لحا > نات ل 1طىوص لع ىرصتي ضيطل يسج عددل ١
 'ةحرافم دقن تاكأر دالاب ةلص حل كلا يوما هيد اشالا مورلا نا ضحرط يف ماددا

 ثطساو مورا يف بخلع ئه رطلل رك ذل هذ وج يل يفسد ضنح !رططادف ايمي دبل
 تلذكو يرهشاذ :ريها هوكناوطل يصل مورلا لا 5 ى ورسلا و يطل د اضف ناي نحل كرد

 3 هرهأب

 ده دع هر يو هوم د مسلم 0
 أ 0 2120 3 0 8

, 

 1 لا
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 ” مصأولا نايبلاد هرو < هوو دله يا يعول نسب كمل يوك رضخا اريطع يف امن هوماب

 ماو رالا لوحدة مدل نا لاق و عرض ذهو لح يف عببس لو هنسلاوب انكلا هنع نجا اه لع

 ”,ىسنن ىليكلا ندد نكت كك ذك اوس اديفسلاريع عاورا نا ثينرحلا يس ون ىلا نيل
 , طلئيلا لالا ذع ىسيل و ىيلتلا لاه دسسج يل هللا عرب يح هيلا يق لقرب ع ئموا

 هولك نيل نا هيو لم كلا نموملا درويش لم نا طم د ىلع انيس دصلا و لا لعن يو

 ىيضوملا عدرا نا نيعنانب ىيهنلا ييمدلا اجر لاجر وكله نب بتكع تال“ وقا ان دلخ نبا

 درا فم ناري اذع يام حلا اطل ياا هن يت مز نعوذ وطني ة عباس سنا يف
 دارج ند كةناذب ةكدم روج ىو اضيبلا ملاذاك مورلاو نخاف مير ريط نسعاوح يق اهفاو اىسلا ف

 جلا “أ عراذ نا نإ لو اود رغد لوس ىلإ د ان اضه ىلإ عضل بعض رد رت ىن؛ نع رش اين دا
 داز

 عيسام ناح ثاوصإب ياش دحا |..معس ام ناويم١ ئسحاب نهم ونا نينفيل ىولل نهةياور ىف ىف

 ا يسط مارك مول 8) هذا ناسا سارا نم هب نيش احن ناو هه اواو دحا اهيل
 5 وصملا ءىمل ا مويزينم اباذع ىس انلاد_سا ئه نا يسم هاو ىف و دس ا ناد يصلنا لاجن هلاجر

 , هللا دبع يبست نبا نعيم حناوييجلاةييوصب تناك دقن تاك يلا ن ام والا نال مات ناويحشر وصل
 :؛ يا هيعابنرب ةرحا عاب نلكم ناش ندب اجر هولا موي ةمارذ سانا دنس نم يا دربنا نا

 ان اناا لشن نأ يلهابلا ةرارما ياني هيلع هزلاو يونب دال هريع طح ل وصح ي ورحل هظحب
 ان ند دصلاف اني دح مخ نكا س انامل اني نكت ىساتلا نيم ١ فا واب دح 2 ررحا سس اند اَقَي دن

 نسخلاولإ هن اشم دوك بذاك اودعك مهد بوذكل اود زكي يو هدادشع ال ئدصلا ىلع هرب مالك
ُه .ًايوطاو للا يا ؟[عادط ىرطا ن١ لو ليه اين "كه ام ىنإ نع” دخلا ينام ف ننونملا

 

 1 5 دا لَ وا دّمعوا عِط يكن هيك ترس ثا واننا هترسم لوكام ىس ياام نادي نإ هكا واد

 دوب ياو دج اْنا يذلل اجلا بسدكس نك بيم ا نادلف نينم لاريدا لع نن ئسمملاو عبط ع
 وب ىف يزمتسملا يت 2 ي١اويعي |١ ذاو فرس يحرابا فاي ذيك مل اهئاش و ةملسا نع

 ون أو دعو اذا و كك ذ نه.بلعا نون اش اون ون مل بف سرع هل هنو واديلع ماّمامب هر ابخا

 مل ىلسأ هعابا داو اععذد مل ةعلس | ةريش ا ذاوار اينخاا ناي مل ةراكلا ئيدافو

 وع اكهئحا نم وفق ى/خ نه وش ين ناخ دخلا هيداوز وايلي مل فااهحدم يف ادد
 - ناك ذاو هاه اهىابدا ١ ليم مل نوي د مهيملع ناكا ذاو نارا بلاغ ٌةداع

 اي

 هه ةويح .1١ "هسا اح -هبيحح و



 امج نيد امم نع بهي ذعال تحن وب دلل لعاو ددضي دأ وشي ادرستن لاحونماتن د نود
 رمل 'طصاو ريع نم هركسكاوب ى' يسكن هه انهو دلخا ا يي اهبضا نا ف فيدض دارنساب
 د دضهد لجل دوو نناذ عسل نم كدهلدل نا وبث فن هبش أك كحال وان طس اوبازكو ولا
 ه تت عيشه اشلا درع رع مز يل نصا هين دازارجياسكدلولا يس و هرينفب رح .ضعب
 هنل درع (يلعا نم فا بوب ذل ظعا نا له ياحوبا ,ىص ه ىذه بلا ,نيسح دانس ابة شاع نع

 رنإبلل دود لاح وا ىرظام وع ذ دبع هيلع صه اى | تبل ديلا قل ن' يا درع امه هامل
 ”يلاح ءلج نيد ريلعو فكما ناسشالا ىيد ؤحرلا توين ”نسلاو باتكلا يف اهنبع هلاونف قل
 م دج مي انلاو هرج ربع مرر ول هن ادئمحالا نالربإاإلا ن ودءلج نم هلاك ببال دب ل
 | ةرعشالا سا وم ىفإ نع درج |اكواذا :نوؤش ربابكاا ماو ىف دالا يح عيني نم ضراع بسب هيافو
 ضو كا ةوولا موب جالا هو "طخ عار طخ : نم ياس اند اونعا نارط درج هدانسصاد

 . ضف بانك وب وان دل يانا دبع بشر ل دل الا حزم طقليامذا ,بضابعس ياش ابنا يف
 ات لا موب يمال برع ياورد يف دار ىضرف دال نامت ا لا هلسحريه ثان :نخ متل ين نونا
 الاغا ضعرفد يع موج كك جرن اال هسلكت هر اهياّند ايلا نع عقرب ني دح ضرا عيال ىلا و
 ١ اهف هلا لئانسا نكد نطل و ضرع دج اضرعن امش يفي هنلسلا لاا ىسبم د نيام ةىيملا
 هدم ١ ىلع ضرك مدا ينب اع ن١ لد ئىسح.دانساب دي ن ئبا:ءاماس ١ ئعديجاَس نهاهيلع علطاو
 معد طالع سي هزف قابضعب دربرد لامعالاضعب عبشيف ثول لبن سيبخ موب لك ةيغسم
 هلاجرو ةرب ره ىف! نع دنح خاىيصعن اهأناو شابا رد دل لرتش رجم د١ ءاسا ود بيرك ىا
 نمو د اهرعا ىف لاح يرسح يا يدنع ياهلوا طمعا ناديل١ هد يف نمد اند ١ طسغا نا تانث

 ىفلاولا لا لالا نه ردظلا نيفخالاملا املك يا :ئمم يريد لا ذو ةلكرم اجب ذاخلا فييفح
0-5 ١ 

 يلع اهينم ىشسجىوما يف طر رمل ماكنا ند فاخ هج اذهع مي نص ري يحب وام هلي دنا ىعز نهد
 . صاخطر ا خدي يلا نال صد الكرب عوسنم ان صن يعذ واد زيللا وكانت ربخ يف اني لد هند د
 رجيم و ةدعاشلا ىف فلوس ١ واهينش هللا ٌةاج انم نه حار وذ يا قهلصلا نه اذح وذ ىزطلاب
 هيلع و سصيخالا يعاني داجا دارملاو سف دوب مف هج 5 دامع قسحا لرملاب الب ايانحرا
 راع مساارود يا سانلا يق اضهاع ناك د ئسسح العر يشعب طع ملا يت هلع اطاو لو
 د لول ياا ذ افك هم زيناكد نصرا يدل ري ره 5 نايب عداص هلاب هذ ارانب هل مونت ى يس
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 هع اطلا يوهدبب د ريبصلا لك لذ 1 لم نا هن ند د رد ىلع زيبصح ىتن ١ الودي نال ةيانلكا

 لف نطق: ايدل يأ ةلئمل يت اب هحود تلس يا هرنه تايب نافكلاب عنقي و

 نص ف محلا لاق ىسانلا ىلع هناوهد هل بع دلقل ياهبكأوب ثلشو اور يف هل ارم د

 دبعوم و الوهن بحر دن راوعزب ايدوالا يف درع ألا لها نهدب انما نا لا سيد دا
 اول بحاص لوح شطب مبو عينت مب و صين هل 5 طم هجهررغسش يف وع هللا لوتس ارو

 وس و هرسد ندوهو هرطف مومو هدنااصاخ اوسا ١ قمه انس و نع اناا ناماوايبث لا ظ

 يلع اسلاب م.الاو صدي اذ و ابد و لاريها وص و سد و رب هانبملا ب ولتملا يجي و ءيلخ بن دوي هب
 وح د "دبخ ب هيلا يب دعو هن ,لك هل هريغ رمد د 'كيلملا هب هابي ليصملا ىدي نيد هب د

 ىاخلا ىف نب دار اهرعو يزلاو ن الملا صا ,ىنفصو ةمامثا نعكد تربح ىطملا

 اه رثكأ يمس اد انئامونه ريا ,ىج نيود ام لغسيل عج نا شنها نا ل هريئغد
 انش ١ م هلا ملم نعل ةصيحرلاب : شا نه دلل دنا اك اهي :ريفتملا نعد ايه واي

 اله ١ دصن يا ابسسد ىف داييبجلا نه ىلا رغد ١ نا له ةب ايلا نه الجر نعحرح جدول ام
 نع ىط ه لصلا ىلاوع الا [ضق اريح ند هديب ميجلارم ركواباؤي لامعالا ريكا وعد ند هللا دنىلك

 ن ددارخلا طفلا نشكو ا رولا مولانا .صخ نوي ملا موو ءلزلا جابع ضنا ن١ ن ولا لولب ه
 ِن | # ىيرصت قل نإاغ ننارع نع ضارلا و ارم لع هيلعانلا ياهدمحن ةرّتك نب ذلا ياهرد

 امه ملت يك يسلاباه ييطن ردو لب دبع نارعلا ى ورك لغم فان ارد قرطرعاوف انا

 ضف بنك( ىف مييتنويلا ديركلا عيرلاب ين ذاتيه يراثلا رف يلع مل عضِن ؛لئان اذ ؛ خاج كب
 لاسر انا خو يبوص دانس اب تر ايدلا ل صا نع نال باتك ىف قنرجسلاو ؟ك يسدلا|

 ق١ اييدلا امض نال هينع هيد نذل د الف رانلا ئه خت اصع ورش اين مولا لوا يف يئا انما نجلا
 001 ومع خعا و ؛ربكا ئد يامنلا لضع مع 'كاوبكا نا نيصح نب نعنع مح نجلا يف لاجرلا نم

 ؟ داحذ رك د صا وون نا وتع نم هنود ياذد وشدد ليف يات ورود نهاؤرجرلا عضن ىنا
 ع م وجنأع يج ملول اهدار اعبتي ى اننا سلط ْمكا نا افلا نب درع نما نع

 ”'امعيدلخ دبر هدام نع نيطخ رع ةكردب حم ادهن و بج بسكش ههؤب ليك برس زيك هلك زيك نم نادل

 1 جيا هيح دانساب يسر الن اليس نع < ءاناريج اناعيزا دوللي رتب ويلا موي
 اى ارهلا لع مويا نعل اين ذلا يا قسرش عمج نيب ىشسوملا باوجال قماالهتسو 1١ لا

 م

 ودسس هس سلا
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 ١)  قئصالادابهجوص يذملارافكلا ءب راي نعربك الذ اهجلا وص يذالا ىضنم اون اظيشلا دامها فش ا نيد

 7 هله درايطاوسلا :ناكالع اد يع اله هيب ٍلعا هلدار ازكا لانش يف نيمصملا نيب كا

 '  ملاجد ضو ةىبجحل نبا هزه دانس اب >وعسم نيد نع يح دوئشلا ئه ظحالانبل وا عارم لائيد وا
 ظ أذ يرام دوصلاا "ف اذن يا نامل اي دو وكايح يا "ىمع يا يف راعاما ناله م

 ٠ دي ارثملا نم توملا ددام ةّسعلا ءكقنؤ د دنس بركو :ىلظع ٌقشللا ب خادما نم نول لا
 . ةعدلا لة باجالا دداقما نال يعزل هرداو ريعم مكاحلا لاقو ؛ در دلا ىنإ نع كه لاوه الاو

 د املا ب احلا نقوم يلا يلا موي نو داني لول ب نوعدي يهل ن وبن ولا اولاد
  اييلصاو ٌارعو ذ يارعا عج دب دزشملاو يضماب رع كرك ذرلعوا ”لبللا لؤحدوا ض يللا واطلصلاوا

 ليج نع ىيرج ةزحاا يروا نم يل نو اهدل هش رعردلا خوه سونا دب نعاب
 ردى عاطتس ا نخل ايرتيت نوجد داولا ضب 'ونعولاراث ا نم سسوئملا او يف نمايب ليهاد
 أضعالا فز ١|ييليجين ودول دد اه ؤسل ايرعخ د ليك يا كتيرح جبطيم نا اناس وملاك كتم
 يلع ادبلاز رئونعو هس ار م داوم ند نجد مد هه اسفي ناب دويل لقبلا هيلع ختتياه ذواو
 يي محال ةلاود ف نا ةباجالاّ وا يم ١ نا هيلجرو هي دد نه بجاول اى وهاهو بجاوملا

 2 اسد ا/ا ين دلاول دياحل 6 نب دلاوم افا لتخا من اا ذاخ حم يراها ناك !نئف وهن ةض
 ٍض ع يكد يزل ريهام جدام اوم رلا يمنع هلا داوسل اب مكراعخ اصلا ةماهالا ناش يف

 همدلأ ةنع رها نام نبل دانس اب ؟رككاد ْ سمسا نع هةيلعاح هيد ام .ئلاخ يك بجاولا مهلا

 مبرانلا يف هر نيكرتملا »الواي نادلولا ىف ايتن حارباومةياود يف هابد امه للزي
 ' ردو يلا دابعلا لاف دانس يا يتكفل د دّعل .١ اءاوللا نع د نك يد وا" ف يف ةاىوربا

 هلا يا "هلا: نع نيحا نا 27 ييعقلا ناجر هلاجرو ىسدابع با نع رازبلا "دكو بط
 دناخ ع لا كرك الل و هريع نه ةداهالا ص وذ ىقحأ ونه يا عارمفلا ننرماع*ديسع وبن ١ يضرملا
 ' هج ةدحوملان وسو ةلاولا واحلا ءه ربح ناو يزلّدتس اذ يح ناكول لح لخلاب هددع
 باطحلا نبع نب هللا دبع نع طخ ناوملا ف اجره ىتامع نن هنلا درع اهيلاع ياام هنا

 دوي يناف ودجب._ياىدجن نون اي قم١ نه اسانا نا ل ىكألا ن١ لوك فضل قيفص
 نع احا هد اونا هد ئهاذسص هلاهو هلهاب يد ود يريشسا ول صدحا ود و بجي
 يدل ىق تمت ما نهاس نانا ههورك'و روعو هرج نإ نعك عقو بيع

 ا
 او



 ن١ ارم ا نِنات معمل يومعل لوري يلا نول يد د ناّرولا ند رقي و ههاكحا ىف نومي يا
 يف مكر اذنم الف اننددب مهل مش و انيلع ىفل دوهب طع وحان >ئم برضه سس انلار وه 6 الو

 ا وا ةطن اخجل عم يونس > ةمالس نهي نام نصتخ هل ياةركن ذ ن كي نو يوم يم اعمل تارا :

 ينحل ىشسملاول إف ارجع ىلسلاا شك و دانغا سه ىنتكيإل كومان د نع مد أاصالاو

 ملط ينارتع وضمان دارم لاي دب ابأيدامز و دولح ظرهح اندلا نال أي اطنخلا يف متفرق نم
 ارح نه سانا ىلا ف سابع ب١ نع دال اذ يس رك خو ميل مبا يول اح نيمو مكي اضرم
 ال ني ادلخ دام هللاوف راندا اخد منول ويه انلا حام وم ادلع ي'يلا نوعي نحل
 لعطن و ركتملا نئح ىيؤذ درع ان ان و فذ رعملابرهأن يبااتفخ انو ل صن انك انا نول ويد نم نكتب
 ونل ا عاونا نا يرهادملا ركن ىلإ ئدضن نيدلص طيعه يف !نب بع نب ادرل ول نع بط

 ثاد ابعلا عيمج بان عضو و" نك ف هدازر عضو ولف اعدل ارغ الا فضل او كد ابقلا فصن

 همن اها يف يرعص نب !هسيلع حلاو خدم ف"فل ابل م يلع نرخ ذعدو اهيل دعل فكيف
 ارث ده ابو دوس فان ونرش واود ن ولك اي "نجلاء انا فييتض انساب هلم نب سنا نع
 له اك فوط يي لو ن ول ومب هلو ف مصيب (يمض 5 اننارسلب ن ولن سي هل نك و هلزخاال اون

 ايس د عيا شبح ىف اط عمجد يا ءركذ اعلم نكك د ملط اضم ١ن ىلرعت شل اين دلا ىاقلا

 زك يرعو فا كسلا سرك شر د عيطلا دنع يملا نه نوني عسر عب نوح ب ارفك وجد
 نييك اعمل نوع وب يادرتتلاو عيشملا نرمي هكسملا"ىجب ارك سحب ا يؤ ادن ١ كا

 شب

 روب اير ءىضنلا ن١ وجل اف سان ال اي يرجي ص درع د مونت يان عمي يف
 نو اريل نجلا رانا هلل هدلادبع نب رد اخ ئع م يح ايزع ن يكمننا ال ىرل هدزان هفص هذ
 /ويشملا انه دارملاو رارلا ف وهروص بيب يش :"مقرع عمت رعت ادا نو رافٍس يا رفلا لها

 بكاوملا "هاا "سجلا نضال نولضي مف ١ دار ١اىسملا يق سكاوكل يئس ونب ناو اري اميل 2

 الع ا رضو أميل ءجحلا نوه ١ نا لل يك دع أسما دتسس 'ىن ١ ييرس نعش مخ اين ىلا يف نع ر للا لعد هل
 ايلا رس و لادا فب يردملا بكون 'ايينج ايدلا لهاإب قفا ناكر من نه فرغلا

 | هيدك هدو وى ىيعب رب اذل ١ هرون صولخ 5 هنول انصلررملا يلا بس هر سكه

 انريسملان دك ىسملا يجاوب ,ريىصب يذالا يف اوضا قري وصد درجت ار الش ادود قابلا يا
 مث اوس نم ىلع مي اجر د ديا مم ئذك ردا لها يري يود يهين اه عض اتش برقم او



 2 2 ل ا مب م مع سب بس بس سس سس سمو

 ١ مازج علا تاجر ولا لها نا رط يتم نحل وةرايرع نإ نعت يردذللا ديعس ين ن يح
 ىبدصلا وكت ابا نا و اهيهرط ا ايسسلا حا ىف غلاطلا ىك وكان رد اك ”لؤم ريجه ايتس اوه نم

 ميدنلا يف اراص داوملاوا لزتملا ؛لئاز وايد رس رلا ىفااز ي'ايثنا ذ ىدود ثوراملاعذ

م نا دات يف اسع ناار ريس نإ ارباجؤع بط ىد دخلا ديداس ىلا نع بحاد ّن يح
 

 يا نخاع ردح ص دحا فرس نيبلع لها ناو درب رهد ىلإ نع و صالا نبا ورع ن١ نع

 .ناولالصاخايندملا وص لد دبل يمل لأى اكنيالض ال جد يي لاعب نم اهيلارلني
طس و الا يف أك نم ييبلا "نجلا فها

با ناو ةريررمع ىلإ نع ف يطل ا
 1 ظ لع يود : و كب ا

 ىدرحلا ديكمس يبا نع 'جيدنلا يف ركأسع ىلا نيبلع لها ”لج مأمن وك لعاد از و لح يا ايثناو

 ناتعتو باجل ماش مهجر وزيو ودون انا عن ا
 ”هامدلا يف ىسيهلو عاؤنا يع ذا ضيب الا تن ابلا نياك بي ايلا ةفص ضيد اهبلع ب اسس قلاب لا
 حا يجن فنا ناني لخ نانجلا جن لاذ هأكعاوب اربإسسراملا و لمالا ل1 ىرابربل 'نم اس
 انهأ ناش هنع ملا يعد 0 وو رب اج فدضل فيكض ىر اضن هلا ب وبا ىلإ نع نأف ناين

 ايددلا مايا نم موي كرادتم يف يا نيث رم م وب كلامو كرات راسحلا لع ولخ دي هنعمل
 مود ةرهالك ىملح ص كرك ذ حد ه ومس ١ ذانمياعر ىف داز نارولا صوملع أ عن نيد ره

 عمج دانس يلع هّمجر در دد ىلع هل ( سلجم ن وكي نا ئتعيس ياا ياهسلجا وصى ذلاة سلخ
 نوكيا لعمب علب نملاهيددج ئالاوز اب ”ضئلاو بهاد لاو درم ناو دا بلاو ودل ارمزع
 ش رش ن دادملا رمد ازكي و معلا ىلع ن وكي هلع دس نمو بهزلا ىلع سلجابهذ ميسرك

 ال قريد ّن لمد كش ي'اغد ' : اره هلو لمهلاب لوحدلا ينفد 3 ل امئالاب نجلا ف تاجر دلا

 برطناو هولا يف هنص لفع ايش يربي لد نارعلل ميعامسو دعاتللا ةركذ يصدوعس يبا كركي هريدي
 .. مامؤرس يا ىوسعا ٌةرد د ضن انم يا يهل احر يف نيعجار امودرصني يي ةركذ قر ندي
 نم ةدباسا هك ايه ىا اوس ىلا رك ذك ن ولازي لح ئيرعنم ى١نيمع ان هبذروه امم مي ذلد
 بيعخلا ني "ديوب نمي يذم وبلا ييكحلا هل ةياهي لام يلا "ذك و اًضنا هيلع نولخ دن دش
 "هلل ١ ىف ٌةرخالا اهلع دارا العلا يلا نوح امل ةنبخلا لها نا لف لام هيد دانسإب رلس الا
 نلاة رايز هذه واش دلا نم اهرادعم ياةىخ 4 يىلاذد هدلان ةيوزب ىذا رك ذو

 اىلعلا يفلان بسه مشا ملع ايش مول لوم ًءاّويلا عامس ةرايز كلت و ىّرْس ا

 ىا
 يه



 اك ,يلعاوش نول مش تن ذ اه ين نول مد جلا ميحوجو ن وتريد د ميِلعن وضطدي ا
 هين هاني ديف ولا نوحي "ندا يف مولا نوجاتحم موف مونت د يخالس هناا ذك
 نلا دبع نيرد اج نع رل اسع نبا دش ره م دب ال لب هدلا لع ئذي ننس دحا اه نيا ٌةد اش ١
 قاطضا روسي |هالعاو نجلا طس و وه ساو درولا له انا ههريعد عيش ال فهل فيعنم

 يلح ابل هاما ىلإ نع هررنعل ىف هيو دره نب ١ نم ودوم "نإ ئقس هنال شسبرعملا ين نشد

 قح زهر اذ ر نما ب عيد ل ٍناضجد موعد عيشي يا ن وهب انس اهيدللا تايب نم سيبئانهانا لد
 يف ام كح ةنجلا فن وهب انمب يبا له ١ناوادبإخ ذالا هال و درع ال رح ىهيس قس ال

 الع اف 7 موي حلاص نم وم علل نان ايلخ د الا ةهاذلو دبعال هرم قيس لوح ذا

 ىف نعرط باقدلا موع كك ذك وح نح مهند نيم مل ناد هيب الها يف ععتس مولصلا لها نم ناكا نإ
 مهجر انر اننا ايضا نا ل هان هدانا نسب هلي هاجر هيد هبهد هاو ارفصم "قمح

 وج ماهر صم واف وك ترج يعود دي نسما ال يذل انبلاب ينرجا ول وح ننام نوكين
 يثادمف ىلإ نع كم! ذع لوطو ينه نحوي مدلانولزغول عوهوب يا بدلا نو ياو جإيجلا
 نانا نيكس نيب اهرب وح مج يارانلا ف در ظعير اننا زهاذا ل هدرماو يسعو يرعفس هلا

 دلج طلع هديل هلريركلا هب دارلا ماع ةيايهامس ترسم هيببكمع نعأ درلا ليغ وداع يلا رعدح»

 ب اظحلا نع نب! نع ص هنمار لد رقع ايا دحازمج نه رظعا ءسر ضو اعارذ يعبر د

 ا ري ينا ين وس رب تش مافطلل ىهلكا يا نفحاب .ركط نيل تيبلا نه ان اهنسحدانسأب
 ىو دانساب ةريررشت ىنإ نع سسط مايرصلاعطلا لفه داوملا نا ردظيد ار ول ؟هل لش و ىطعو

 مولع يل اكن شا ىرج اوبلا و ناسح ناب اضع ىتخن لو ىا أ ولص اود ١ ذا يبل الضان لد

 ىف اودع هتيباعرو هظفح ئادزن ائنك) اوي اذ ةلصلا كوب مهيلع هدسوو ول عرس ي'ّقزرلا
 يه هلا نها نم أش تووسي هلاىسملا نها نا اه لاو يد دانشاب نساعد ا! نع ركاسع
 رايس ذ وملا ناوصا ن اذ ةالصلل ناد هلا الا خد ابدل اب ملكا ودعا نم ايش ف ومرسي ل يلا ١

 اظلا يهد يون رطلا عيعارنإ نب دون زيهاولا ىلعالاو هللا |يووس قحاوسما نانع ف ' ولنا

 ول! ادكك ق درعملا هدنسسم ف رنيم "نيب ده نسا وسرط يبا ةبسس ملمؤملا معد أرلاو
 ماجا ذ ارينم لاجزلا يا ةئجلا نص نا 3 ثيدح ىز وبلا الاد غ نغا ئعاجشملا
 - اال ىك دن دج ع اضتخ ١ ةرمهلك ينهار : ! نرع ىنارلعلا ةياور اعيلاو داع يض 9



 هده

 نمتدلا دبع نبا ىلحه هدد يددنهلا ديدس ىب نع نس انيدلا يف 6 زج را الع نملك ال3 ةارملا ىلع هي
 فذرمملا لها رع نس انأا عم فورعمل!عانطصاؤها ياابن لا ىف ىورعملا لصا نا طب ازكطسا ولا

 لها ضرنع يف ذ ارتسلا هركنا اه يا اينيدل ايف ركتملا لهنا و ثولا دعب اه اهوادبم يلا ةرغالا ف

 امهشاراد ف حجت رهن ش ورح نه دبدلا لوفي اهوةرحالا عر هاب دلاذةرغالا ىف ركتلا
 1 ا« نع لح هلل | دابع نس ابع نتا نحو دي وتم نب دره ب ةِصيِش نعد يم راذلا ن اليس نع بط
 1 ةداّسا مريجرجنركذ نم باو مريع د ادر دل ا ناو نينهوملاربما لع نع طخوس ورللا ٌةرن رمد
 10 لمالوا ناو ةرخالا ف ف ودرعملا زارع ايدل يف فورعملا لما نا هب سَ دنع لها جز ىلا

 | هماعا ين! ئع طا دلا قف ناكال ةاخ امد ضاوعا ٌةرجحالان ال ف عرعملا صا محدن الوحد ةنجلا
 يلا نمرلا ىف ف١ حالا قادع ولا رصاص ان دلي عستملا لوح ١ن ١ لو ليهاببلا

 قخلا 34 0 ناك دن وللا 2 رمدلاب هيا راش زد ودب مالكا مان عارع طمل داز :

 0 70 انابشو ةود يام انواهركأ ا ناميالا يىرع فو ! نا لل نسح د انجاب سابع
 أرب نع بص سرحان وبلد دما ضصاربع هلا نه صرخ الو نعرحل ال هدحو هلجال يادنلا يق ضقت د
 "يملا و ند مو ندا يا ةهلص يلع حرتكا"لملا موب فن انلا ىلا نا ئح د انساب ب راع اهلا

 ١ لاو يجحلا ىرص ىلع لي ميلع 6 لمعلا ةرثكن ل اينرلا ىف ةدلصولع يحرفلا قع امن مّوحا و
 أ دمي اسابت يسم ىلا نع بح ارك داو مى وافث بسكين م ةرخالاو مهل نانم وكت ةلص ىلا
 زن وكيد لونا انبل ابرغخي نا اصلا لعن مدعي ئموملا دبعلادب يذ اجيامل وانا دوم
 م اللا ىا صاقظلا و ءنذ دانا ىف ارجو راد” نم د زانج عبد نه مري ىل اكن هللا وه 5 لع اذن

 ص ىرذمللا هوعض و س أع ننإ نع بترا زيإلا ورررح ند دبع ارهاملا نهوملا > ليعمل ١ دويتلل

 ل وأ ىأ اميرته نه سدس عرولط زيمملا د ين ىااج درخ ٌمعاسلا تاحالع ى'تايالا لوا ىلا

 ذولاهر يداها اهل حروج ان عرئارخ و يسع وزن د لاجدلا نانا وتم لاهيا تايالا
 ما نايدلاب يرعش و ىم اناا ىلع اكو > نوع ربع بيرع عمت لع يح ساشا عدي اولا مرح و
 يلع صن يرح واني اببزف اهيع ىااحْزلا يع يرخ الاخ اهزمح انض ات تس كاما ىوتباذ ناوفلكلا ٠
 : 2 > م يف :سعر ةلاث ايولا لوا ةدادللا 5 هن واش ا يايدلا لوا 6 1١ يلطح ابيرؤ ال صحاح

 | اييلتا+ نولازي المينا عر ارش حرم! ويعد أي تامه لا هذ لوا نا احلا نإ درع نا نع
 ١ دا وهللاب نحو نان 203 يف د زم لاعدالا و لاوج الا وار لاو بعاذملاو دب اهلا فاقا ام ٠

 | زحالا



 ةيوسمه نبا نع سل ف لئب الا عيصخ د قولا موش رن كك ذب ودىد © ول مي نا بتجأح يوونه لعب يا هيلا وب نا يب نه سبانلا ىلإ اي هدا لاا ديا وع د ثوملا عش اي ىنا همن املك رخال

 دبحألا لاوس نا غون نات نا مدنا نه يلا مون دصلا لع لاس اهذ 5أ انا له ئمح دانساب
 تاكرولا دوب مدل لعاب د 4ك بح ت١ هر يسج ارك هيفش ملل هدللا لمح نه هل لامي نا يض

 7ك ثهوساب ماعلا لب نضل هال ول و كرام رو ىض نه ع ىذلا دزابل 1؛ املا نه كيو رن د

 دش نه فا ٍسوعلا نول نم عش نز رداد ابنا هه هولا و بم يكفل ثرب و يف نع
 ىلا ,يوهف د رار لشن ليغ ادجج 9 ىلم ١ نم راع لك دلل ان ذرب هد [سلا ىلا عر هلا ينور ىف
 ا ارد نب نا له ىيوطع د انساب مالا نوبدلا نعاح راجي اك هلأ ثنو لولد للف
 اوولخا عقلا 20001 عسا ياا وكرص ليا أضع يلح ال ماليا يلع ب محن دالك

 ملاكرو ليل يلع لكلا ىلا اوكمح تح يا ودي دايك وأ لاول وعد ىعستلا يل
 ءانتد ثرالا ن١ دب دذشمللاب ب اح نع هزاتتللا يف يم وللا ايضا و لح ربك الهه بس الذ ن 3

 يع ايش نيد كاهن ود د يعاح دسم ادي امل ىياناع |سلا يدي نيب نا ىط ئنسح ه دانساو هي ف
 قلسكلا يوحانأ و نوت يم ايئاخ ى" مم ددذحاذ هذيازلا دي اهلل ايضا وع نع وار ابحالا هلشن

 أريد ايد ماما قا "دع اسما ىكادن نيد نا د ين ىب باج نعم ح يعداسا هوتوح وح داوحم

 معن املا هداولا نود .نيرجلا يبد لالي لب يل دي نمل مهرل امد رد دا وكيلا دب نم اهركت اه ايل
 2: رخا ءارلا نكس خرعللا اورج ركب ةارلعلا توبي ملا اند مذ رد د فلاب لافت الا نع
ى هدا ومب ناب هو > دسم نبا نع نيج اليل ردإلا ناسلب ثزعللا وديا ور يف هائلا

 ٠ أمدلا يقال ا

 7 ميا نلازع اًمح ناو دجاسملا يه ضرولا قب هنِظن له ويحد تال |.ييطمصت ولا

 يدع ال١ سرك عجن ىقددلا م هك نه هأنجملا ذهدد ىو رو و هد دامع يح |نيزد د ديغ قس هراز

 فاهيلتم لاك تسلل ١١ لسع اذ بد انج ان امم هلا نفي نع ةركسش يك تنك نا 0 ةيسهولا نع بط

 فوزا بريل يرن اوزودلا و حدا نحاد نم ؛طدام ندد يخاع ىلع مرئولا يل ىفح الا ءلمه

 ريتا نضر دامبتملا و ون ١ ىئيلاب,لريكلاد حاملا املا ل ارعسسا بوجو ىلع ن داذح جملا لاك
 مله تن ذ رعشملا سك ناو ارث د ارعشس امر نبل يع عاملا قيندبلا سحاط مين بوج 1

 ارجئيىبسس نه ؛ احنا 9 هرييع 3 > و1 دوب ١ نعنع 5ةرنرمد ىلإ نع ه تن د ىقك اننا
 رجل ١ايند ىلا هامش كولا عراصلا ريو امي ئيسلا يشد ى هش ارييزح ان قوش نيم

 * ٠١ تسهم د م رس ب ببسي اا



 ىلا ةداشاوب ةرذللا يوت دوت رطنملاب مرامقلا هر دابم يندر طز يكس د هكنش ىف عنج ملام

 ور اع دش وه مخل ةلووف نييسب ويشد امج نا ط بون داس اب ةربرح نإ نع قارطلا كو بع دع ونا دلو نع هزل يف ةباسنا د هلا دباب قنشدناووزلا ن
 ارا نا داعرح ٌةدح رس اع م دابعلا نع هبع معن د تايالا يضذا زرل نه رجيم انزاخ كاةدجلا مونالا

 نمسح ناو اطعا حد ىر اصحالا هدي ىلا نعد اهرغ ند >زورللا هوبا يس هتعمل اج

 ديلجلااهيوض طر ارح ريس ١بد او اهرج عططي د اح زئاوجن يا رطل بيز يل قلاب قانا
 دانس أب 41م انا :ىرندا نيش هلخ هذا ىراكم ىل ىف اللا ضر لا ىبع ءاوسلا نع طقسسب يذلا يدلتملا يا
 لا ئسع يا هناا داع نيسدح نمح هلع وقد ردا نا:ىطن ن اب كلذ ار ضل ئس> نا 4ه ل امم هه

 اع رلا تع أهنوكش فوخ م امم لفح هلم عب نكك بون بولعم وق هفدابع نسح لوم هب

 ةربرص ىن!نع كت رج قلطم اجرا ارح خيل ودلاذ ىضدرلل اما مهلا يف ازع نرت ىف فوق و
 ١ نايل موو حو ىلا ع ةعرخا ةياعر وأدولا ينارريتل نسخ نا هو دولا وايسه طرشم ىلع مكحلا لاق
 انس لاوخ زوجي يبل ١يلا تاج ثلا شب اع ئع حاد اهيالا بولس نهولا نيالا ياي هلخا نموا
 الب كت صرح الكف ربخب تلا انرجد نك يك مك احؤيكدناح اب لاق ةمافج تاق تن

 يطوح نا يبيع هدانس'و هركذ حجي دحاياانياي اكاىفلا لاق هزهولع لامالا اذه
 ظ يحج امد اهلبنأب ياانلدأ ماشلل ضرا نمر لهذي ده دي دشن زيد نوع ىف رهف ندع نم

 نونا يعلاب جوك عجب ناك لستلا نهوبحاو ئيدلا نم اضاين ندد اهو اه نيارجللاب مقصف يوك
 ايلا رجال ىل برش نه برش نمايسا موب ملا درع دل اناا سايلاويوتسلا
 اب أنش ىشن رم ا ىيوع ور ةرهلا قاس ور نسما نب يب ايما ا رمح هيلعادؤرو س انما لذأ

 زج ىف يدار كتل وأ ديلا ايزل ايف اذكت ارعرل[اشملانب_يرد ال نيالا موا ةخضتولاايا
 يع ذ "دس عود دسم اول نر دل داننعلا جات نف ٌتاىنمّيملا يان اتنبملا طبخ لا فلوملا
 | ةوطونألو يلع ىزلا يلا نوطول نب لاري كالا ىلع لوحدلا ىن ميل نذولرل دارلا و بابنا انه
 'للصلا لوم ناد ونزع جدن جول عد اديح'د حايل تتومانلا ار دزا 2 ييوعصل يش ي اللا لا

 :ء ين م ربان نااب اعٌةيمهالا ٌحداعلا ريب رجامم يا يلا هدد !ليتامح نيس هيلع مدلل ىلص

 ا كادت. اع فخ عطار الا هدعن ا ينوب ورم ىلا اند دل احا نه است عقرب ل ناني قو
 اذ د غرج عضال ثحد نيدو ديوح نا نحو قسيس  واببطعل هان تعب
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 سلا د سجل ارا :يميعلببيصا ن ىفشبل ينحل اب لانوس اا يزهو يت فح انا لل نب سما نع
 نَخ يحن عيش ذان هولا: هلك ندبلا نشا عيش خا ىعارلا نان ىناللا سبق عجور اياك يا

 ةربرعح لإ ع نسر يدا نرد وه ظل صك خل نع جرن ناب انك قارئ اوي لحل جلألا مه
 دوررص ردد ياءلظدلاو ب ىهناو "ول او غشا نوعارب نزلا هلا دابعر ايح ئه قارابخ ناالو هربغو

 يل دار والا عاج اظ و ايه انا مث ةءلصلل نان الا نم ناكر ذزجال ينا رشا ارك ل اه تاو هلا لحد
 نوف ولا دابعرايخ نوف داجرو ناقش نو ونا ددهادبعزع بطاطا
 يدحأجلا سيلا ميديا ١ع نب لا يد يباح رسكد لمح انتل نوريتلا ىلع هودهاع أد
 اع رطملا جا ارملا نا ئيتعدا ليسا 3 هعمل 0 أ مى ارعاظللو يل اياك تلثحالا َّس 3 دعا ىلعا لاخر

 'هرتياع نع مهئدع اساردرم ىلإ سارح نط دوت ءرك اك هلادج ا يلعا يعافياب ىونامغاو ىو لكا

 د أسيلا وب بدلا برا وطي مل يولع ان يك نونح دي نيالا يل ايي دلل اطصخ مسسحل مدامحرنا لف

 الا نه نيسسم يصملا اطيح رن ناك ى م دربي وح ىلإ نع هن مح مكر ايح رمح لدحاد زيدل ضش ءل وهو

 هيناد يف ناد :خاهررسس نه يري د به ي' بنل يلام كب د نا ف هرلذ ع اهيو زمام طغا لاند
 2 جذلا رهخي ل ميالعي هللا لاخلا و يا يهد رك ذ ىدبع لاَ يف اه اللا لود يفاون ذ يرهغا برر

 دبابسالا نع نه رشا ديلا ارم ذن نارك, خو يلابال و هلل د رم ا ذ دست يدو ئفاع داذ اخ ىا قر
 ىسملا نضوبلا نه يزوج انوع ينال اجر نا يم كح َّن ناد آت داررببم 5 زن فه وارد 8

 ف يح نم ٠ دامع لاصمل لحج يذلا ءلشا ناه ني انوترعس يا سلاف هوكي يف نيس ١م املا يف
 اليا دححلاب ريقعلاو هيدا بول اهيلوح دو دعس يا دانلا يض 0 وايالب لطابلاب لب نحرذن «سبغو

 يراخأ ايف اه ىسيلو هير اصنالا“ ل جنح جب رانلاب محدع ون 3 وحرذد ىلاملا مب الاد يف نيك تمملا ٌةدلولا
 * ميل واد رون سو رلع هلا يع اكس وع ٌررس روملا جورلا ا ع رولا مؤ ز نانا نهال
 اياطعلاو ريع ولا مولحلا الا نع خر انعاح لطصاو ىنغنملا لامسرا “هزل وصون رض هلع ةرانللا نم

 يلو ا يمنع يدا ىلابو يرلح يف حولا ونا ياارلا تب ىور غال عسا نه عوف ةيدالا
 اذانّيس اوسللا مضجدر رجو هد اريل !رهام ىلع اولا "ند نا هارادللو ىوضا نا رع نم مبا

 يد ويم كطجنو يجد ككل هل بك ىلا يلج ١ ليتم حسو ل ميغا ريتش اسنم
 لا نع يبول ليج بتاو دكلا و هلل لل هجو الخ كن ذك ب يكمل أيش ذ ى ننال ريرجشا يف رياغ

 اور نحا اهلل ا يعن اذ ىنفظي نم وس ىلامح ةركذ حاط ينج و ىننل نب ١ننه ناك ل نام ام ان علا



 اندرادلا ضع لاح د امي دلو ضرخ لذ دكر بذا لرجل رطل اب * بطن ناب بطل ١ث اوليج او هنا مش ال ن١
 ا" ىزرلأ طبتم !مكرحا ىليجالد نشا وربع د ارجدو نيرقيه قالب يكن نيم تلا ازد وكت
 . ريفشلا و زعاطلا لع ئخلاد روم دراو ازوم و يلع طب ناو امره وبلطت لف ةريمعجب لهن نادل وصح
 هههد نع نيالا هرظ 3 فن رلا م هرزع اه لاند ال ىف اخذ هلملا ناش ا دارم مه ونوه سبيلك ٌةيبصعملا نم
 ف وروما هيبسلا جلا قئادحا فنا و انصأك هرزئ هن وانا ايدام ىلا نم ناوطارلالاذ اك.

 "معك ر دوم دزويتل يب احل ديدصنا >الب فراس ردا هرثجا د الا يعشن نا زب يلا رك ذةدجاذ ء

 : اعدرسك د ربيكلا هياع ىف لون بح نع مله اذ طوس ارح رعب امو ذاذءنمل اهم ٍِ اا ملطاد

 نم زم مين رج ١> كاك ةىلقد اهم ييطد ول خل اذ اد دصح ا امزاكىنوسما نم ةناساحودجوف
 داع اها نإ نعؤخام نوف وسم يح نش ثوم نلذ درع عع نينب ذيل طاح ن اذ نوعه
 ' داود امل نكن ولا طخ وعازك ورأت نه وع هيض ىبزم وللا يف ور نط عا وو لطابلا
 ديما ليروظي اهدي ريل دارملاىسيل ونيهاسس لع يا هيلو موب ةريسع اع نايفملتل لارطلا
 اىتتعىا و قاراهذب١لاخلو ياىار امو نالوخلا عرس نم جاوراللا لارج هدب ةداسم لس نعد
 نه مون اكيضا ١ نوح علل ذو رلاناحاس نذل ُْث ,صاص هجد

 1 ل وج ثياب > بولا

 ذاؤر فد فلا ياك نط ارك انئامو نلت 'اهزد فرانس اذ هدمت سونج ماورالا د ناس ثييحيل
 دج الجد رلا اولا ناد هين نادرا ىيِلب مل ناواءج اضن نيحورلا يبى ليدل مد

 درسا ل عورلا عيري اد ”شيتمح جلا نيكأدبا ةطيسج نيون الو يس وا دسبح نم بكرم قالا طف
 جملا لغرحاظدلا ويه عرورللا ئلت عاور أب يلق جابما نع ةر اع ةرل والاف سادوجوملا ناد
 را لفلان كبش ايد دلا نسكع امرحاورا ىف نخل ص١ د اسسجا يول ذو زحالاد اسجالا يف لاخلا
 قيكرومَس 201 ِق يار ئيح دارسجالا رح ركنا ىهانلا يصيد نا ىلع مسجل حورلل كانه

 مون نمنح لع ن ود وم هلاجرو ىعاهلا نب درع نب نع ض رح لاه نك هان رك ذام يلا و فاض
 0 اناالا طصملا يبايال مهما نسايودب نالاؤنخلا رلاو ةلصولا ىلا دينه ما رج نيا تعا ذ نأ

 هورطاح خد انثي اب نم اني ١ د هاانّيب داب نكأس يا انس داب دي داملا نم“ مهتح١"نرطم
 ملا يفي يثدلا اىد ذ'ناكو روم هز بج لطصملان اكو ةرص الا نم هجاّمجام هروييك ن١
 اه دب لاو انبل دآم مورعلا َق أمد نادظ ن 7 رم هلاجر ود جاا رضي اءيع هآور 9 سنن ئع

 يحل اعد نيس يف ' رشطعامل لام رك او رانج ءابط عرخا مويس و رحت انك قرني



 نع مع“ هركذ برش حل اقف ب رظما مدان يفرل نات اصرع “ يداه يد عسي ةداتشوناو سصي

 هلذأ هلا لا ل هد ررخلا و قابنايإ اوك ةربونضحد ع هلخاب اميل رد ياددلا ناعبس ن١ ةدانش يف ىلا

 نمد لم ذل لاب ارز |يتهر و رعت اتت اكاهي|ب اذ ع ايان طغست يا نر بكا لو
 3 نإ أل وس نا اه هكلح ب نس ا نع لخ يخرب أفصلا هود دارملا ناتي نك اياطلا عدم ون

 ين 5 د5 فب رصس ىلع عج نا هنلا تلا سغ ةطعض هود ف صغ كيم انبل اب طفضر اهضدالا

 نولارودعلا سو وددس اهم يبل ريملا رض نم دعا اخرا ريح يفايو رخ' نين دح يف ا هنع

 مب نا له ماطخلا احب رع نبا نع بط أهيم ين ل رد وق رش ف ع لح لا ةراوسم اريد نه ٠ نا

 يلا دوي قالا جام'ياور يف قن هلئرع اهله هني طلال وسداو هروس نه يا نازوملا نم
 ض ا نير هياور يف :دلرفع فخ هنلا ل أش لانها لع مزح لجرت نول
 00 اندر رك مضرب ديد ىلا نفل ايلا يط نع لاش 4 داس روس ق درانللا

 ىسح ٌتلاكةرد رع ىلإ نع كرح ع جلاجرلا# الجر يأ دارط هلا جر يا داره هلل لجو ريكتناو

 رن و قولا ريعو هولا هزه يع تسل ه١: هاشم ماس نا هوو د عم* كلاخد

 راف لاول دنلا يب ين داييجالب دا داش اة ريو د اوبللاو ةداكؤلو و9 نانا

 دامها ,لع نيود را ديف ةحامسلا يف رز ذاّمسا عارهس اياساباوجببت وازع نا هل العا ةصنن

 مود قنا ىهتيلع ع ةرج عل اناس نصي قم ذاربت ند اذا لطم هيج د اننا ةزماطل اتالم هد

 لعدن ةهالعرم اريحا مدعو يييلع 8 : نخاف مهغدو يهل ماللاو نجف نعطناو ميول لام

 ًارمالا ان دارملاو عار عمج دللا د رسكت أياشرل اريد نا كم فحص دانساب قرايداعنرع دعرارطالا نه

 ةناراوتساو هى ديا ملاثدا نم اخو رسكلا لعحملا نه ىيخرب الو هّريع ر 1 روك ةطحلا

 ناين و رع نب ىياع نع م م صدرجلا ل هلا نش د هرلع فشرال يذلا :ٌقيصلادارلا يد وةفيلمملا

 (ون هزلا نع" ملزم ىن انلارش نا ع ئيخاصلا هان اكون لاذو ةبْسَح ةانْشد و لكس

 ا ليد نع سيد نين يسن انج نه وللا نا هب دارا عمد ىه انا ! ىأُج نم ملا “ل ارفع ىد للا ب 'يه ننا ىف اد ىزلا'ه ولا نامي ةازإ ١ئاكحك.'

 هلو اي دمشلا ه نع نع لزت زمانا او وشارع لود اين دج لصا ان داردرؤح هاك اه١ ههنا رزع

 00 دل. نعرسم هلاجج مهتم رقد 5 ءيلع نصح نب تايلابا دك ءربس ناكاناو هدو يلع

 سيل انلاا مل ون ىه ةويعل ؟ هوب ددلاررغ هل قيده ىين انش ارش (ذلا 0 رام نب نوع فعضل نيدنص
 قالعاازهو لفك ملوث ميش الجدل ىا مرير انا هد ساوم اوني د هثطل خل اوكي يا



 ظ لج ال ويصل ين سن ل هارد: طصملا ىلع حر ن اسال او كتي اع نع ند ااه ادملا ىرز

 ظ يس كلا راع ؤم بح ب نسا هوك ناطيل مابا نار هركنح ةملاسم حظنا ل هل عسا
 ل انك بمس عيوب نم قارتخل أ رويس نانو 2 م اشده تداعى ب اهيش رل الين لج مننا وسد

 اينهارجلا خب و:زحلاد ردن هع ةجرد عفراؤ ابي زيك قاربلا رويس ند هلا دنع يضخ ا هير اوكا
 ككل و ثرخلا و ءلش اه نيعمج د نم 'كالهيلا نعرعس 55 از ذ "ميما بيش واوتلا ناكر دربلا ف مرد

 فو علا ضب ةدانج نب دعس نع بط حارا دولا و بع مت الصاوتلا يف هزل طرد وخلا
 نئو دولا ذو اك دو بع فا ضردلا واىسنا نب ىلعم ن أضعد ريش نا ومالي هداسا ىو ن ولا

 هب اًنالا و هل نيم اوجازحاب يا رلطلا ةاكزن اب يههع هلا امان ادذر وافونج عفد ىلاكد هدلا لا عقرب ل
 1-2 دبع نلارإ رج نع همن دخلا يئاها ئئءاضتلا عا يقردصن ا وجارح ١ لع نعك د ىلع

 ل م نبين واود خاداد نوط نطس ماسالا فاش
 نحل صعنوالا روي يف 9 هأكو و هظؤح ىاءرلا يضع ئد ءلاةكءرمللا يل يدوم تاس طخبب اب ع
 طاح د اطلسملا طل انج اليح مي نيو دمح الاعب يلح رع دهاكيشر زوهلذ هنيدل ةهالسفا دارا
 ب اسازتكب رب ىلا ةربس ملك لاد *رحا دارلان يس و رجل اة دحوم يعد يدر وابدا فامقملا

 ' يق  ناطلس ل لارلا عض نيدلا بحاصنن 1 هيمي ناك دعس دب اهداف وه درع
 بسلا نق ىلع كر 9 هيد »درك ون ادعي خذ ور دلا يا محاصر لح دافذ وةطالس

 هد هباتجايف مالكلا نمحبب ملكف دج هلا ىد بلطن جراج اى رن ادنبا يما ين اكاذا

 تاطلسلل سازلا ني كلا صبت ىلود يذلا بدر انا ل سلا بحاص نا ف زك هه ىلاّمخ

 ل هع يد دونا ضدي غلا شام هيد دعيضالاو ءلغس نونا موي يدهن ف نوكك
 كاهل ما ىح اخ نا هل يد اضدالا ىلا شل ب ان نب اروصمانتاب عن ود نع
 لبكملا نع كلش انوتد يد ادزدا يمك تاعاس تس رطخلازه طرقاد ىركيال يا قنا عورتا

 : رعصس» او :يطخلا لفخرل من ن اف هدملا تليد ابوصع جنح :يظحلا هيلع سك لف تحن ا سسملا

 مل فاو ةلاوا_ميكي لخامحرط وامل ءريجمت ب ال باتودلا رؤي نا هذه بطي اهزس هنلا
 ' شكاباخ نفل نخ هرحا ور طحو ا ةدحا و لاما لس اك ميبك نيب ترك غسي موهدنم
 يجاص نا ط هان هدد اسادحاءلاجرو ةرهارحا ىلإ نع بط وحد و مد نم ىننفح ارا ذ ارثع
 ةياور يف دزخا رك دلذ رهالا ليد ارماورحا مد نيدارس ١>ارلاو هب تلك يملا ن ادملا |زه نءورصملا

 ١ اعتدنا ظ |



 ناوهويب قموطنلا ناظحولي دفايه دحاد مدس دارماو ريد خيام تره هس ن انش اىىدنااب

 كر را رردض ىنانع ةعاسلاب رعب اميل ضدي يف برمالاذ رب اذ اش ورس مين ' يسن أب هينلا لمد نم

 هوو وأننا و اعلا ”ةددص نا ضع يبي بولا سمعو رسل هاك ررد نا طف فيطد انساب
 يرش 00 قاملاْىق دد ارد دبا رملا يا ع را ةلص ناو تعداد يدلاعأ تمض وذو كرطرف اروعلا

 سلا ةرراصص وتريح ند خونطضا اذ ضد“ ءىرلصع مخ ثدرعملا عيرانص ناوءنج ”كرملا جاو

 يم لكل او. ةداهيمار امسعاب رثزد ؛اىيلد اق قنع عيان هن ! هل املا لوث نا واهيند ظنحكوا

 اهاندان ايمْحاناوْن (ّيم كاولبلا نماعوت ىلا اب روم نيسملا يلع املاك دوس يعشن كورس 1

 ركاسعنب احارثنم ١و, ورس بلشلا هلّمو مها ورملا اب الي زب نع هلهاو نونمجك اهيلع ةهوادلا وعل اهيلخا

 ”ةلص لح ىلا اخخا يحب هنيطحيمم و نحرلا ةءلص لوطا الو ئردنص د اسس اهسس ابع نيا نع هلك ان ىف

 ىه ةمالع ىا هرويتش5 نم ٌةددشملا 3ا/سكلا نان هتيم ةلدفد ير م ترطح شح ىلإ ةبنملاب

 هع .ةالص يأ ةلصنا طفلة الا اهيا !ءلرط أذ هرضخ هنا لم املا ل وعلا ناكم انرهيشح و روش امي

 يأ اوس نارين ام ناواهبلع رك "طنا و تازياب م يصمد عضخا ةالصلا نال ضخ أ درمك او

 هئضرحزو مالكا اي عسا ربل مذاذو ىحرع ١ ناو هدد ىرسام ب لكيلا نيدو املا بولد ىدصدام ق١

 دارا ٍفررموملا صو ى ل ل١ نه هتك وظعم يدرتولا بازغنا هونك رساير ان نعم يح

 نصا وسال اال نيب :ملع سس ااه هزه نيف و يبطي وذ ل وح هنه

 هلع انجل ةزمد درع نا هرج هانا 9ىس ابع نبا نع حط ازبدلاو رحب دبع موهذملا
 ل ؟ةياور يف هدحاوةوخ دك هعمجلا نامل ارم مي رنا ضد تيا عجذارلا ىا

 20و دريم نيا ىكيأ لل نع كارل كما رولا ذه وأو رد رارحا وزع 10 نائامراو ارثا

 ر وهاب ىددب نهاد وه ومن نبدا رام رب نالم قيدطر لس همن امنع درسشن ىف
 مم هلس هل 8و "رف هللا هع دع يف نأك ند يو دارارسع انشا يا نبأ ارسا د امس رع مالا
 هيما ينبرما بليت ذا ةهطرع انج يدا نفاذ دجو لد هدد لجلب موني نم ل ؟ رجالا

 د ارو دا 'نلابلا نب دنس ارئا الخل "مع هه الخ دب دار ادارلنس نوي يب هذ دلحلا ليد اماد

 5 دئاعلا نإ دو نيستلاو ىمسخلاو د ىلع اها ا رسع كس الايع :ةيهأعالاو ةئشملا لَّحو لاوكلا

 رككمسع قنا ده دع رطتسملام ىلا د يركسعلا و قنللاو ياو قعرلاو معاشلاو ىداصلاو زك ابلاو

 عفو لصولا ركب لد ارفع عم ديك ازيلرطع نا له فيعض انساب د وعسم باع



 م هليدااموم سحا اذا يلا هنلاذاو يضع هو ار ضعا» و ليما نش املا ن يكمس عد |,رض رويجج 9 أفسد اظل

 . * رث ياليزع» نمو با ويلا نجم يف اق نس ىطرل الخ مب هولا ا نصر نت ايان لاو نحلاب ربتخا
 هللا لعربصلا يع ثدخلا دوطعملا و بري اوس حمهد ند وت'ذدلا عل او يلاكد هن طتعسس هله هب ها
 داس انا لع نا بي زع ئسح ت لاكو الم نه ىسن ١ نع هن نش ىونلل ,لطو بيع ٌندلا ال هعوش و ديب

 يزن ال رمت ءىحاص مب عوني لوا ىد ىلا « هج عوتشي هل يال يزل انيل اب كب عنب ان هب لس ال١

 نن ١ بحاصولع هجم عئانلا ريع ال هبح اصلع الابو ن وكب |رهنمه لم ن وكن وك هدلا لبس قإ هانم
 ناكتعالا د5 5لتَلا وركدملاب دجاسلا نييحن اا هللا توم رارعنا#و ةرئررظ ىن ١ نعركا سنع اع

 نع قه ط ديم نب دبع نريطملا يع هاذا بزح ناذلأ هبْرح و هّيصاحىا ءردا لص ارجاع وع
 يا ه١ ناّما ءلمسرا يئ١ مكراعس ودلغ نا فيعض اص لجر يزملا اص دركو 7 نب ىسا١

 رهشملا زيا الر عسل ١ هلخ لغو صنحر ئه اشباه عمد هير ود داراب يا هنن ادرد اهرمحر 3

 دو لم يركب ليش ةمالااهي كتم دحالسيد هان ههاذا هائلا داوم ءا ياوجرال ف١
 ل يف هارت دلل. بلع رجم ل لاهل مرش لهرهشلا و مدالو لاهو ماللارسكو يلق
 ر ملل ا ضن دارملا و هميسجلاو مش اك عر جل يازداكذ ادلبح ضاع ن١ ةكزم نه سنا نع بط مر
 هس رض ناو ”كيلملا ئه لزم ماو زارا غعادذؤباع ار ذ ئيعبراو نشا راملاربلا ضراعي لو

 يقول نعجن دنع خو أ هيسانعاودجالبجب اطول ىادحارأم
 : 1 ل ملاداو عراشلاهلاذام داعمع اانبلع د هكاسملا نم أمس ام ا ياكنيد داو ةكم

 .. .ظجرل اع نا طه ورداو اىطرت ىلع كلاقو يجن ئسح لاو ةرنرمح يبا نع كش انلومع
 يسم نا نع ىلا مهرثا ظوحو بدالاةياعر يف هلم وادحاو ؟يتن ءلصاو ,لصا يا ةيبا وص

 ىف يدل نإ! لوس راس يلع يااسنلا يلعاوي دصلا سب دعي دصلا ةنيداعوضذ نا ههرغعد

 ىنأ نع هن سن ى يح اوصل ا يلع هشبداع نم نفعا عد مجيردخ هيلع درو ٌنلط١ نم دادس ذ
 نعز ١نه ننن رح اىيملا ارت ىلا ف نيوفه وملا ا رشد ند حكرعشد للا يبرد ويه ىلإ نعت كلم نبا

 يلا كا ةنجلا يف نضل! موي مم يانا نورتسي ميزددبارارد اهربع ىلارزكت ١
 ةنس ياا نزح نيعبر اب امفد اصح و اههجرانج يلع نوعبس اجي يا ناو ل١ وضف م دحل اف وحد
 ' نغم |ينغالاوأضنعلا لاوح' ف هئخاب قبسل ١5 ده ىف هلئال هي اسمح هيا ور نيبو هنيج ضرا نانو
 م هندي نولخري ميا يحو ئزسوملا رع ةياؤد يف نب رجاهيما رمد ىلا له ساعلاب هر نإ
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 دعس ىلإ نعد لوك ملا هل اب ياش اود نه حل امه قحدي و انس ميناس ادعم اينعا
 مل هللا نا ى هرقل يف اضعد موضع نيد ببسب ينك هزحا نايا نضبب أمضجن يم انشادا ةهير لحل

. 
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 ف

 | ع ني بال معا قو ملول تما
 ال 'ريغع نيالا نم ن وكسشد يفد هركت ميج تاركف تس |ونبع ىا اوم هيض وت ”رعان ىلا يدها انهلف

 , تسرع يا نر لل يد نيل ايل أط ملال .لفتسا رك دلاضراك ان أضع ىااطخاس لفت سانلا نم علا

 كرس مرن هلخ أ مر اكل يفرد يرن 55 وعن ة!ئىداضوا سرك نه هلا دحا نم در نه اكان

 يلع نهار ان كتم ١ نم اعلا و ءلغسمملا هيلا رظن اهيل ىوع نمد لعن ال عرشع بيلو موس

 درواه ابد و هني: مه ألد له ىسعنلا فرس صني يصاوس ئهلع ينر ول دملابهنن ودي دمللا

 'َس :طاخنا مع هركذ أمهدلا روخل ىبملا طخ لذ ةرن ره لإ نع رح جرت نه حرت هلا نه

 اديهرخل اوهرع و نا يس دان نه م رح إل نع هند اصامتجرت ةزعريش ةياور و صحا يلا
 ماي دارملاذ اهد انماو اهاذ يبلعر انلا لوح د مرح قار اند اوبع أهدر ذو 0 خ بببس هذلا
 كلو دوهسم ىلا نع كرط عرازملا دولار ان يلع م رماح اوس نم اهاو خلطملا ميريل

 1 دن 'نيدللا نه 1 دارملاو رجلا ءلصا اذل ا ضن ىيلسملا طاطسف ناي دلاهدرو نيم

 ين داماك اذ يحوم رابط يلي يالا نايس ةولا يالا
 مم اينيوس ماشنلاب ةربقق جد عش يسكب يلم هادف لاين هني ده ٍسداجلا ٌقْسهد "طوع
 ذكي لح عنفشالا ىضعن واعرج نب اعريح نم يف نا م اشدلا ننارمرئح نه ناوتك هبا دوره هبا
 "ليلك ررخا ةعارس أمه واق ا ىلا نا د يرحا يع نه ىود ا جمدملا يىفا نعد يت

 هل ضارحا ىف اههسِدد اج د موييلا كك ذ ثاءاس داره يلع يئاودلا ول وسل لع الا يسدلاو ردا

 ةلمح صن ةيملاح ةيوسا٠"لح أَ يحو ند وه ناسن ١ يجد اسم دبع ابيه دامجم يا اهرتفا ون
 عيليامم أ ةرخالا واايد دلا ىوبح نم !ريخ اهيش ىف اقن هنلا "شل اثلاخ ل اسبي ةيلاح بلح

 هه ةريوح ىلا نع هن مكزماوبللع ه ديب ر اشساو قفزاخملا دنع همام هدايا ناطعأ الا
 وفحو يئرلا ئه د هلدح هيتمتعا 14 انما دس ورنا يم نايرلادل لانس اب اب حملا نا

 ابن ذلا ينوي ادّريِلا هود وياصلا نخل لا هنمازحرب الرروط ابارشد ىإصما ءند عقب باب
 انا ادبكأ صرع دوج د يدر رك هرمع دخا هزم خدي هلا دلايف موصلا نوي

 انيميشن وه وك ايكو ندا أد وبي اصلا نب ١ نقش وملا يف هدلل اره اب "كيداملا لويد
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 .٠ عميس نعش مث نايرلا باب لوحدزع موصل يمرس هكيشم فرح نامل و اشاعه نولخ سنبل
 يقرا نهن هله بمحل اثم ةدفم دارا وب نايرلا هل لاقي اباب نما نااكيع اسنلا دعس ند
 انب دلا يهد ءىملا مولد واصلا يلا ىلا ءيهالخدد ليو يطادارلد اصلا نم قس باب يسار
 ايتان اننا درت يعرب ىولوح د دنا ىف ىرك متون رحا ءنمارخرد هلا دلا ف ماوصلا ن هك
 ظ اذانملا لانو ندم ندد يا نوه وعيد ماريصلل نه زكلا ن يبات نبا نيهولا ف للارهاب كيلا لوبي

 * ليقع نبل ب نلغا صرحا حد يلا هنم !.لخد ( ذاخ نم دولخ دو ةنجخا اولخد عل لاي
 عفن اوجنا ضراهب الد قحد نمر هنهؤمري ل يابعإع نطع دحا كك ري ماحب
 اهييلع صا د يضيد! 5 رجا وحاب نم ومع عمج نينمعب اديتل درججلايف تال ةزجخلا باوب امير
 ايف. يوه اولا اوف نو رعمرع وج ال يسكن يجرب ر نم ةميلعلا يي مضل ابيع عرج فرغ
 ل وسربإ ولات صررملا بكولك اى اك ب رم ١أن اكن او دعبا دوف باو الاملاك نم و نرعلا لت

 رك ذ وجل هرلا ىف رسل يما ويلاه انه ىف هنو نوبل اديمكسب لاه اهينكسم نم ههنا
 نع به ناوخالاب اًمكق ايبا ىلإ نما هرماىلع نؤدو اكملا ياددلا فن يف هلثملاو ارو
 رام العا يري يل لو عدلا ابل اب يري افرع نجلا انااه يدذنما نعضو عرض ىلإ
 . وشي نلاول اناضار وام جال ”هئامتس اني د أحرم الخ نم |ييط اب واهزطاب نم اددرط از
 . فاصالاو اكولل و لايولل ايدل ىف ماقطملا عطا نملاويايع ا ىفاشت هللا اهصدع ل اًمددلا

 هلصاو يا ءاصلا عب انو ميئطعس١و يصاراد و سس اندل لم أنالاو ف ذونعو
 , اهيلضف دي زم و ماروك نملا يلعاش ان ماش نس انلاو ملح ىف لمللاب نه وةلاود اك
 7 ,قتشاو 'ىاوطلا اروط١ ريح هضراجن الو ايعاجا طارشاو ا ول اب ئطحلا يطق 3 هدل ا لنع

 ريم الا زكا ىف! نع بيض بح يح عمت نمل رص رصخلا زعلا »له نال نانملل اوبر ود هدلسملا
 "| يتاجر دنام نجلا ىف نااط يعض دانساب ىلع نع ن نيعلا ناجر رخال اجرو
 ٍس نيطاعل ١ نب اول دن و ةهلاهل رثمكلل ا اارملا/اذ خخ ديل اع لز انهو ادح هربت اجد

 هدل الالب ليل طرا انبسل عسب ول نيحارحا يف اعيرج رووح ئلخل !عيضاملا مالا
 ] سس الاربع ءارج نجلا نااط ريح نسح لاكو ير دحلا ديءمس ىنأ نع ث يللاقت
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 رابوال يونس ينير الل نال ونه ّى ذل خلا رخب د طرت يليفدلا يا نيل ارك د ئصملا لسدل ارك و

 اقلاو سلا خامح منال الا مرح و لاس الا عومل اً رس ١ نضما ىف انرك ذلابر اه الاه زهد خدع ظ

 يف موج الاي دلا ىف مهرحزنم نا ىلا راش ارجخلاب يخو ةرطعلا هال نيلل اب تلْثءآَمْس نال لسعلاب 0

 ةركّسح م ارم نجلا يق نا طي وه نم ٠:لمهلا حلايب ظدحان ةيوعم نعش رح يطال ظ
 ىف مئاو د عارم لتس باودملا رول دعملابازملا نم لولا لحل نم نماولماطسبض ليا

باودل اة اناوله' ,يبدأس رض هدوحو لويس دةدرتكو هعس ل ايندلا | ظ
 لاّرحأو بارما 

 ايد ديلا لاخ دئريد نب عبوس نع ص دروب هيك 20 ”نجلا حزد اولا باودلا نا دارما نا ْ

 د 1 قي اذن ايان اب داوجلا ىسرمل ١بكأرن ارسي هسا :ىنحلا ىف ن١ هدرج هانس ا
 انرحار ي'امرظف مدررسمللا هودع ديل اجور لس لع مّ ىلا اذي دئشل اب رصملادجلاِّ أسلا

 اروطَمِي اه دي دولا ال رّسكللا >ارملان ال ضد اد ال و نيعبس ٌهلاور يف ماع ةرام ابوعكل ذاار ذو

 ىن.ا نع تان مخ دعس 'ند زيوس نع ةركلام نس سنا نع ن عرج دليلة يف و ديحا دار

 نذاال واهدلاإ تاد نيع هلا ةرجلا ىف تاه يسودملا هرب ره ىلا نع ن ته يدداحلا ديعس

 راها نع اركذ محا نبعا قائم يل ئنحا ام سنن لت لف دحا لذ يلع رطخ الو أهيبف تدوس

 رازيلا لاجد و دورس نن حميع نعرازبإاا كو رض ويلا و فراعملانع مليا قدح اش موسنرلاو

 ا وسان و 5-6 اهيشام هللا لحارزو معبج أ: يفاأك وبسمل ةرجلايف نا م يملا لاجر

 ينيب اشم ءر عناب دارا اديبج خد نر وصايجر يس ١اس و لاجرلا نم ىوسن
 قردملا هفحضو بيرع لاو لع نش سس هلك ذنئع ناجل ل وحدمل اذ ةروصلا كلت اصو ابرئئاصو اريك
 ني الدب ىعتس يا عرعلا راد لاي مظل ريكننل اذ ةسانملا ناد ىلظع يارا ول ءزدلا فنا

 هنو أنا وا اوك د لانطالا ينل د اصلا م نهال يبس لوح >: سم ىلا نم اريهسي ال اهيلص١

 نخل ل نا و ةعض وب حيوون فيعض دانس اب ”شسباس نع رع هرزع ناببصو ناسا نابيبغا لويس 2
 اًرخآ ناد نمابملا يباتبن نعالا الخ ديان ةس اننلانم هياغ ىلع مرمل ازا دامب لاو ازاد

 راسا ءلاعلار ايلا 1(: ىف اتندللا هحرذ مح وود نه هل بيل نه مد ىلا لرخلاىسْسج نم ٠

 : ٌْ ١ بش اهلا نورد و”لعولا ئيسلا' عي وحوش ١ ععارلا'ىب شمس وب انا يس نلاون رم

 زائل ذ را نوح ويشس ع قام ف هرم لي الام
 فلا باب 2 يأ وهنا هل لاين اراب "نخلا ىف نا هيدهجلارماع نب ؛ممع نف دادفب



 اي دل يف مل اةدلص لع نويل ناك يالا اهلا لئن دانم ىدان :ونبلا موي ناك
 هه وروح واذا ماد كد دما يذل مباع خلا
 دصتملا و رم ابل وح دال! ىلا ودبال و هنه لوخرلا بجيب ال يضعلا خلص يلع ده هاذملاف لارعابان
 انيس ةزجلا او نا يباهيلا نأ عيا دل يردن هريرعد لأن ع سط وعلا ٌة لص رطم نايب
 نخل لوب هي انساب لزم اع نع صايم 0. امل دبل ينساني لل
 ره ديار ر اجلاو ىورتج د راج ”لخد نمت لب ربح ءلخدي اه ةيلاعلا فدل ياهلا نيد
 اكلم هنم رم هزم لكن ع يلاكت هدلا ىلخ الا مفتش حرمت عئزشادص لوخدلا نم ةدحا و
 نه نم مش ةرظد 6 نم دل ّيِلخالا ةْض اىّسن ١ يمشنمد هزم عزوهج همس اننا و ساني هدد
 ىلإ نع يعمل الا "لذحل | ب انك ن ف ابرص د ايلا ونااىود .ىيبسي هره دجورح لاحاملا

  د.سا اهلها نيبدب يس يابجر مل لان اهم انف حلاق نا لو نوض دانساب ير دولا دمعس
 ف رميا رن خ نم هداه أقمت ىجر ريس نحارموب باص نم لسعملا نه حا د نبملا ساضأيب
 نسا نع سه كلا و باقل الاب امك 3 يز ارملا مما وصب هذذ نم برا صاصخايراعسا

 اتاني ةيلاعةل نم يادجدد هردللإو نا له ةمعضب نازيلا يف مزجو عميد ينوثلاب انو.
 نا ونونص دانا ريو يل ئعرد سنا يف ذك: شيلا بلطي نود نا بادجاالا
 يف ي' هولا هل جو ةما|جت' ببس يف تامالا دحا اهرب رمال ةظحل ياةعاس ةنخاي
 دزلاوان ملا ف 6ذ جنم در وو برقا ل وهلاو ءىرمج مي وبس 91م دعاس ىف دارملان ا يوم د اهدي
 ّْس يبانشس رجلا نا له ئيدص دانس اب لع نس نيبضحلا اورعا دفع هوو او مدل عارحا

 اف ا مهلا دبع نيب راج نع م صوص نعد ىف صوصخم رغد يف يس اهلا ىناىل يحارمالا بلاغ

 أكداهوا ايدك لس لاَ هداك نصل نع ف وصولا ركذب :ونكا ىبجرلارلاو نفس ةالصملا
 ْق يصد يبالغ لش نكالاَو > يثسسه نين انع ه 2 قرح شن اهم رصي الامن هريع 5 لكلا نم

 عال يملا نا له هركدد درب لخ هيلع انلس ينم اخينا دنع ئمانوحر اله انيلع دريد د هلصن
 هر لاو ين دل اريحا ئم ايزي ينافد هللا ناسيه ؤسم يجو هيا ور يف دبش |ءزندامجحال يئاأ,خ اوبرذ
 نع م ئدعب نو د يلاهملا ىعهس, ىعنجي ال ةعاسل كلت حجو يدي "ليم 96 ذ دهايادأطعا الا

 د يصقش يد ركذ د 3 نين رفا ا'ئم حاتم نعارعم عج وي راحل ىف نا هللادبع نيرب اج
 وله د انرنملا نم ةرهيسدو دس ميلا مج ةحودنمل مالكلا يف دي مل حا يد للش هب ل ديل
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 نعي مدار ضدب درب ملاريد زو ذوق ءنع نع و بست (يييد قاب ذككا نع ةدساولا ضرالا
 ذا وو وم رييعلا قد لامه و وهوأعوهرم نيصح نب دنع نع نيحدس ىلا درك را
 :بجاد تووح 0 مارزش "يخت ذ امد او رطضم مادطاو ريسا هايل "داكن لا ىوس اقحح ىلا ف

 ”لعاخ نع اح اكزلا يت وس مح لاملا ف سيلرح نيدو هديب عع الي لذ ضراع اهىوج د نكتار
 يقعبل ايس جذوع دلاو هب اجالا هما ىِ ماع يم ١ىن نا  فيتنع دانساب هن رمهيملا سيف امن
 نيم دالا ضمد د وح لوح ينا | نينسه و برضا نم اهي اى ضر لا يف اباصذ 3 اروع يايرشلاو ندملا
 نامزلا زا اك ذادند ن وكيس يع |ىسلا يج نم هاا ابايرهر اذ نق وبلكد ادرق ةروصيلا
 وح نك ”فورعملا ليلا لين قنا عفيه دانساب يب ادن يف نب دهعسم نع بط
 أئأ و باكو درا بطلا وسانالا يق دو ني رقد و دعب ماك ىلا ديبع درع ىلإ نير انزل
 ١ اعز نا لوب لا ركب ىلإ نشب اىس١ نع د ناجحا وعو اكلهم يا اربسسو 500001

 ىقمملا هب يظد كيش هواوى هننك ند وز قو ةيبسانعو نم كلب ياه تش رلا
 ةفينحنع ض يوب |رهيد| خاب رأس ؛"هنئشماب ةرمهو ل سيلا و تاهيل يف » ايامه ايل يف ف ارهلا

 1 2 واعد هللا ريمكرلصح "هرم نياق ذاع داما هوما و عش“ ايذكسش ناد اهلا لا

 لع ىنامع نن انعم لجل مدع وامُتسلا ةآندلا و لطحلاوا معلا ياخ لاك |رهامو لاذ

 1 يف ئن د ةريإد ئضدر دب زكا دنع طوحناوعرسكابرجبا ين ايلا مال! ىب لميتعم ارب نا
 . ةماوساتس زمر سواح دنيا يكفو تتش ا تسي لو عضوا كن
 دانس أب يزهو لا ما نينا سب يل الاو كن با نك كح اابنسدلا وشرع لج ولد

 ن لا ب ازح م نطلارجب رطب هني نم دلي انج .ىعاييملا درعه ىم وحر نو نا © فيحص
 نع ةنياكاذو م ا ٌيدرابالا نم هج هاد ماشلا اونصوعز ريحا نعلادللب اوصو
 را سا نعد مح دددلل هيكل هداشاو مقل ابمأ دهو ىلا موك ددول ضرابالا ىسنج

 _ ىلع هدا نمت ”مياسم 'هنراه يع طبخ ىامدرول انزلاب اهبيهر ي'ئر ١ تادك لا ط1

 يس ناي نول ئا" ءىن رح نع كر زيدا اطمح راحل و رجل ذود ن ارهظب وماع هد هدام

 ياروح مّ اسيلةلصقل رع عمن اريعلا يش بطين روعس هدامأ ن١ اشم د نار

 هل ذا عد رجب و ىلع هاّملاواهعرص قا هيل ل ءىْلَع قا هنكأ هيكل ١ يس نلا نه دخا رذرخلا

 ميلع مرضحو مجودعن ال زخ نعد انك ذو فه اي مش ذ مهن وح ليغ ابرج نيب عملا خو ةنادحا و



 اهئر أصنام انج ادض عغار 'سدارلا سكب :ىاذر نع بط ذمح درع نيرباج نع هند اف راجتلا نا
 .فادرعملايطلا متلاب د. صعل ١م هند عدول اميل من1 ننال لهم ان يقارطلا لاجردحاد
 أههخالص ناو (ضعالا”ٌسب ىع نانما كاذب هارترك ابلش ق١ثاره عمسن دحاولا موبيل ف بلشت
 قاع هلخاللا نركب واايسدلا ىلإ نما بح دع دولا 3 وعلا بطل اب دارملاو هدا سند اه د سهو حدلصب

 داو :مدأ نباسملك نا هع اهنا ءرددانس اب جارخلا ير ماع ظلم ىلا نع به كاك

 فولمخاب ضلت ةكتم لطلاب مزح ركل ازا يجي ايي دلا به نم :عشم هل الو نأ يف
 ١ اهيلك بولا .بلق علب او ئفاخْئعد نان ةزحالا وم لعج نه ايلا و اريشملاو ضصارغالا
 لازع كون نه و هول وه نع هضارعاو فأين دب هلافشال هكلصا داوي إس ىناهكن هدنا لابي مل
 هد اجاحْن وب اضل انك اضح دايداه مب قبلا وءيلع هر هماورج ىف لوع3 هيلا انهل ايكا

 تاطجز دج اص عضل ضيوُص ىحاعللا نب هر نع يف هوه الهو لتحل رمىثشملا

 ال6 بط و مانا شاب ب وللا بيست يلع ر داشدن |ىعبس يصو'ئيعببص ١ نيب اهيلك مدا د بولذ
 مل 5 مولخ وما هسلعبد يلون هدسجب يحد لك نم هد ابار اهسادمملا اه اضائجحرنا مث اصا نم

 . بلف دط سك مولد عرج خي ترقي قل فب نميح هذرعي دحا د بلدك كيه: م دحا هلي
 يم ناو ملا نوح ونس يهوي نا يسع اما د بوكا همجو يلق ع سلك لفشل دحاو
 عادلا نب درع لإ نع مريح بطلا هك لوقدلادلكب عملي اذ كلان ؤح نوخ احا لا
 ىلا يا دك ٌرهالا ند ربع نوح اىلع لذا اسكت نككر سيل جل اسكو ناك اون لعاب ذكذاف

 هيسنفللا يلح قاوسيلح أمم رع ىلا ريتش لج بارك نجي زتمل !حاسضا ونئبدملا دعاّوت م ده

 / كاذ نياماكو يئادلع اد يلعاعدلا دارا وارب لوجين | ئولب و ارذخلا دبلوم ازنللا نم "وقم

 هسلكايم لسا مخع ءرسأ نا ةرشعلادح ادي ز نب دسيعامس نع يعش نب ةرشملا نع ن
 :نيتهوملاوما لبن اعئع هد ص بع يزل لب دوه الف لظع سك واذ ىحاسمدلا ىف 1 ةمرخلا يف ايح
 بودادلا نه قرح دلا ةدلصلا يب و اهئ اموت يدي ءيطح نم اهيدي نب أعطت ةهلص اك نااط

 نا” ئسح دانس اب يداصد لا بوب. ا ىنائع بط ىحرب افصلا بوي قلاب ودب كما ةدكصلاب دارملا و

 يلتياور ئواجأك ناضهر نم يندي "لبو مونرإل يق دانلاوه دارملاو سس عجاتسع لاقت هل
 هلعتعب مهلا ورد درع و ١هرطق دنع مد | يمس طوع د امعملا كرش وا نم ناس اوك يارغزم دبع

 هفلا درع يب رن اج نخ هي وس ىطسمعالا كش ير دل ديدس يلاوا يس ودللا ةرب رع ىلإ نع مخ
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 اراد أضرب دولي انا مونرعي داع يلا دل ا يا اجد دحااجدد
 انآ يذلا عادل وها دعب اذ يح رب اصب نعاطفلا سك ىليلع داى هد ويس ركب نأ شرع سرا ياس ويداب

 خاوي متخا ١ دابع ىلات هل نط ئسح د انسب ىلا عيش ونا وهدنسم يفر ازيناهر داون ميكا
 ب ازع نم نولص الا ة,مدرلا نوعلاعلا موبلاةكرل و ارتاح ىف يليللا» يلي فا رهبل ا سانا

 ميتسي اما وذا ىلاعت هدد نااطئسح دانسابب لظلا نب رغ نا نع بلع ٌيلخْي وك يديها هد

 يتسلل ةرغذب ماود ةدهها هدول ذب ام ميج اهرتي و مقام نبايادابحلا مح انلنلاب

 يح ومب اهريضي هل هدلا نا بجي أذ ايها م ميل رصرغ يلا اوف وح هين هع نب يؤم أ وعنه ذو
 قتل او رانك وازح بحس انلل 4« اضع اند ب انكيف ركوب! اين دنا ىلإ نما يرش اباماوريفي
 ناضهر نع موي لئرطش "لشد يارطذ يك دنع ىف اكل لل نا هو :ئىحدانس اب اًطخل ىءارع ننأ نك
 [ويوا يرحلا ود ركل دو :ىجر ال وخد نم يارانلا نم ناضمد اوصنم اذنع بوزن ما 21

 ين ردم بع بطرح هلا دبع بر اج نع هزياوم يفد عودا ن اضهد زم يلة وأ يقتحم
 اوت اهيسأ وس ١:يبوسس و ومس يناقن هلل نا وهذ نش وم يف ارطلاو روحا ناجرو كصاخا

 بص ذا ديل أو ناسا نمل دي ارحا واوسا هلاّدد ام ءل ادد نه فد رابّسعاب وصاماهزم و ىلس
 وااؤمح أصاصحا رع عبس و ٌرىبس نيكس و وس بتل سار دحهدازو ىعارب دس

 باز نودب وا نيل و الا نيمداسلا عم "نخل اخ داص | ضَسنب ع وااهأندئاداحا وا | محب مايعلا ئءاطأ١
 كد نا ع باطلا سا ىلإ ئع ركأسع ونا'هرب رفع ىفانغ هد "ريفي امربجلا ف ىسلو

 دح !ًارانمحي الا دحاوالا ديا ددعلا' زه هياوس "لهم ىاأىس |سكس ووش ىلا

 نأوه هين وةريوغن ىلإ نع لس و ,رلع بيتي ىارتولا ب درت يارتد وضد ةنجلا ضد الا
 هل لب هيا ور يد سس انلا أصم يف ضر الا يفر هسا و ةحايسلا نه نيحايس كيال ىلافن هد

 درعذ دوب نا ويزيد إع لسن نمم مالسن امباجالا ما فما نع ؛يراور يف د نه ل وتلست اوهللا يف
 ال نع رح انياب لبي موئارعاظنا و ةءلصلا نع تكس ويهتم ىاب ميل دريد نا
 رسم را ىلا؟ىسملا ئم هليل لَم ى انول زن كلم ىلاغن دل نا ل _يحجصدند اسس اب دوعسمم
 أروع ْنّسلاو بازيلا ط اًمساو |رسك بتنا ا هيمع نوبصذد ي١نازؤلا باو د نع ىل لكلا

 بناقل نا دل يمحو ايوه يني |.ؤنعؤ باد" اهيع بقملا نوني انوي يفد
 باودلا لع يلعن هركمش ا ذ يح اناكم اح دال ةكيلملا اذ الج ةكبرْتتل اب رس رج هع هلخد



 , ين ةنسلا ىلع ليت يع دالا ف :لكملع ىف اكن ملل 4 نا هلق يح دانسابا دز دلا ىلا ئ عبط اكل

 ."ةايزعلا ٌةداهن هلرثمما درزحلا ىئامب نجلا نم ةرونملاو عب ندا نياك ميرنملا لعامل بك امواكيارم
 وداني اكلم لن ناهي دانس اب ىننا نع بهل ادفال ارظهراص نقيس او ختم ىف تسلع ادا
 لك وأ لا مكنارعب يلا وهوه فيل اكتنارغا مذاب ارب عيكس ياه هلص ا/ذنع

 9 !يعاه ع

 نب اننا دودو يلا نيجي دعاقم ملك دع اًوح سس ااه يل ظوام ربك ل١ يكاياطخ ىنج

 رباعصلإوا بوب ذل نماهنيم مل هواه اق اذ ةءلصاانعفب اصرما اونا ياةلستلاب اهيرنطاخ ٌةراهجلاو

 ْ فيثنض د أنساب ىشا و راوجلا ىاضلا وطتاطخلا ١.2 تاب ملا اودو هذ دصل أبو يادر ىداز

 أف ئأني نين يبا نيبحارملا ىحر اي لوقين ني لع وما ىل ادن هدب نا ناي ف! نب نابافعضل
 ريو دارا نادم كولا كلا مل لاَ ثارملا نما هلم ككل اهلاَم نش نىوضحو ىصولخاو ّقدص ئع
 ريس ناو 'كاطعاّسلاس نا كت اذ سند اع دلاّدبأ| يس او ةىعرلاو ةفارماب ياككملع لا رد ىلا
 ان 2اس ههنا طوج ملا هدرو يجلد ماما فا نع كاركرنغ ةنروفتسا ناو اكد
 كلبا رص 0 نيلمسلا ماي عملا ىاسبص رالاو عسملا ارسل علتب ايا يماددلا ررها نع هل

 تنك يحمدلاي لكزز يالا حس عجب هولخ يوت شم بار ذهركملل يا عنا دحاو
 صه إ حك ماعلا ذه ابهممل سما زد| جس ةناو نكي الملا مارجا يضع ناين دصملا ولا مس

 هل يحوم نب بطلع نطاع لاش لاح يعنون يلام
 لص انل قنا اهيا عغا امدلو هكله لكك ملاعلا نذل عر و دال هالازع ذحا اهيلاهت هلل ناوكف

 يسوم :انهر اهتس اذ عزا ميلع مب 'ةئاهالا عدوسم ْن لعومو دالوالا ثوب غلا يشي

 3 : لاهم م اوم يأ يبس اجاب ىلع يف يفا”درع يعا ودع |ىهو ١ سس هلا نعول اطعالا ورح الا نع
 00 ديا نوم اسا نعد ن دن يح بياصملا يلعزداه ؛رذ زي يسا نمو رحاب الد مدي
 * ولاهو كاذب (يلم توما يق امل نبا يلا هوعلد تلس را ئدح ءيشالدل اهاذسو ةبرائتم
 . *هيام سار ىلع اولس ري ياا نؤد سياحي ر لاكن دن نا طه رالط لا راج تنم نوكسلل بجوملا
 نط ودعاساب رد ةياملا هذهد ورم وهو نم وح عود ضنمن تزعل 06 خ نه قضم ةنس

 .. كيريميف نبات ىباو هدسعيف ينابرلاو عمو هرج نه جل والا ةيادا اهنا يذوب نبا
 نها اطخاو هورقاد يمص كل اًدبيصخلا نن ه لد رب نع هر املا يف يس دشملا أيضمل اانا

 نيربع عوس هللا ىرجلاب داراانت ىه موي ما يتفاوت هلل ن ١ هوؤدص و كيعر ين يزول

: 



 ألد نم يارا نح رئوي ىيلاك يحونعو يوجد نيس >الا موو نيم فلا دياوتس هاب شل ٠
 ورق وسلب تي لذ ولا فراح و ديلا تتم ووحد اروح يرانا ومجد مر
 نار ارلا ىو هلام نب سس نع عويئرككلا فلاي اسم اب >اوملا ناره و ةداعسل اهل تقيس بزب
 . يف هدنع نو نم ياا هبد مل اب قلخر شح ”ىبس و ئصو يا ىلخ هيام ين اقن هلل ناب اري
 *ر داؤب لَو ذه تلا لاو "نجلا لح ددب سنبله ياا هيسم دحا و ياخ :ىتلا مويوأنا نم موكاو دوج اني اره
 ىلا يجرد ي لخالا ةركثو دب زن دربلاسس هلرعع ود ايس عيمج ل بحو ادن ىلذك هانا نه نا دبري
 ايدو لكاو او نن رطشعو ارئنع منو .عيمجداطعا نم موش هدنع ذانمد دد يع هديبعل لاق
 لوح دو وهيا لاق ن انع نبين أع نع به عيذمرملا لحل ائلذل د نيل نلماعم ئحريظي
 د ديمي نيش قا دابعلا عه تأطعا اكلم لاكن هدد ناامهنسمهو هدأنسا ىف ىرصملا نعرلا دبع

 صن دحا نم سلخ ناك ع يض وم يا يف امهرزعد ئجو ىش انه وان كدب ئطنياح عاوس يلعامب
 'ه الص ناسند١يا دمع لع لصنال نا ىف تملاس يلا ةايهمس اك ايينفلب او ايومس انا ةولص ىلع

 بطٌمِنم ماب كملرزد لصد د! نال ندم يدخل ذو اهيل اثم ارشسع ءبلع ىبصدل ا ةدحاو
 ةدحا ورز مياه أوس نيعست و :ىسّس وحد نع هللل اوه لوي دضيكص ديف درس اينىب ذارع نع
 ش بيث واضرب ىارتولا بجي درت قارن د يل اذ مد هاشم لل |وؤرو بي رمش مدا يحوم ادحددلاق
 كوالا ماهل وحدي” مخلا هل سبح وذا أس اد زيه ىاامو اللا وعدي ناسا يا دبع نهأمد هيلع

 هلذ ن١ هفيعض انساب لع نغ لح ىونضتلا ذ صولح لطالا و لرملا ىدص رشم بأ ذعريدب وا

 يهب "نذل لحد اهدوي ,ناك هلئرم ٌةيلك ىلا هارد اه اضحا نم | وس ا ئيعسس و وساحة زع
 هدا وح ازد ذب نسا يلع يو اميدنلا يت د انها و الع د١ دادغن د اصح هع لانه
 نمثرلا ,ررص ون ةلادملا ال يذل اش ليس لا ناعم عير ةعماج مل ال > كيلا هللالا يلع لاد ىلع

 داييلا لع ردملا دب دارملاو ةركملاو ذ كلما 'علبإا نجرن او ”هرعرلا نم "نمل الث أينب ناس امخرلا

 ثنو دخلا نابج وذو ىمافنل ١ ناوس نع نيدملا نس ودول ايش الا عريمج نق فرهدملاوا غازي خالاو
 لال مس ف درصملا ندوملا تحن 3ك ١لط نه كاره هللسملا و ذو ١4 مولا ئه ه داببع يسم م هلام
 "نش ارملا ف غل ابملا بّيدرلا نوما ف والا قرط درس و نام هلا بابس ١ ايلي دن ربما نها يذلا

 سيفشأو ا عفرلاور ركمملاوا ةزملا وذا. نعلا كرنك | ينفد 1 يش دعه اششاو ا ظدحلاو

 ايف زهاكلا ديك لانيدنا نع يف اهلاوي ام لع ةولخروعال رصملا و اب ارتملا ميردعلا و١



 يل انخلا يلا كئاضاللاب اريح ريع ىري يذلا وا كزملا وه ةايربكتا و درب كتملا نيدصاّدلا دضع نحر وسد

 رش اسلاو توانتلا نماكيرب يللا ّنلَخَف ذلاىرابلا لصارإع نهابّس هلا دجوه عدبملا دومبتملاو دّيملا

 بويا 5 عامل اراسر اذغلا ريك امضي وه و تاع ولا ى ونص عدبم ىو ملا هانم لحما
 يي وحال اذوجوم#ذ يذلار ايزعل اجلا فاعل. 5 ذخا ولا ذكور وانيدلا يق اههلع سلا لابساب

 ب ابس لاو ٌقاَ رالاّلاخى انرلااطعلا مد يندا ويك اصولاث وه هدي اضقب زيبس وبر دو
 م ولعدم وما . اةياوجا لع ةرعرلا نب ارح مزه يذالا وا ني الخلا يب كالا مامعل ااه يه لا

 يقارن اذ ايس نم دعس وب يول ا طسسامب ايم نم يلع فذرلا يضعن يذلا ىنب امنا يلحلا يف عيابملا
 أبو ركام نم يوي ياللا نعمل انحالا ةرغمحاب نيزنهويلا عش ارد ار اصلا يونا اذكلا نت
 م48 روطع لم 'كر دح ىصببلا نييسهإل ؟كر ده ,روسحا ,نعابوغركاش نه يعبي يذلا لذا هين
 ال يذلا يعو لدعلاوو خل بلا ل داحلا لددلا خل ٌصعم لو اضع دار ال يذلا مكاحلا يلح '

ييعلاوا نطللا يا ىئصضللا هلوخ هلامالا اجيد
 نطاامد ان د 207 اذني 

 رزهلاا نم

 يلا ولعل بايع نايتس الع طع لوك هل وبضغ هنفتسي ال يذلا مياحلاب وهدلانطاوب عيل
 ني كقلا باّودلا بجوب ايع دبدلا دن ايص يحد ةرضنملا ويك ىوزدل هب طا لو لمع "لو صنم ال

 هطنرملا لع يف جلابملا لعل ئيويطللا ة دابعىلع يملا وا يللا يملا لع ابزرجلابا لل الطن يذملا

 ىلا هللخالاو لاوزلا نها دوج ولا عررجل اخيفحلا لوما ؟كار داو ضاوخلا دعا شم نع ريبكأ
 ىذر وعأ هللا ْقا'ىيسحلا ر كردملاو "ني احورلا وزد ديلا تاوت هلال اخ تسملا اس ام ٌةدم

 لاوس رغم ليون يذلا انضم ركنا نوجا عنب وقل يملا ولا موي ان هللا بسه
 بزي لذا ّظحالم واش هلا داره سنشرلا باهلا يل ىمعتسي ل يزملازو يملاو "ليس دلو
 ًأديحلا واو دابعردافم هانع عسو يذل اعلا عساوناهاعداذلا يادلل بيجلا هدة لانش

 نسي و :يوللا مور زخلا بجي يذلا د ددولا كات ةئللابم حوا ”مركلاو ذيل ؟يفس يكن لع
 ٠ يووم نت ثعابل ١ مركك!"ةءاس وصو ديلا نه دجاملا ةذل اب :بجلا بايو السحلاو' معببلا

 ٠ ةددح اشم قامو ايش لارعاوظب عطدلا ديب قاذرلاوا يسرنا نعابداروثتلا ..
 الاف نعم يال يلا ينويلا داسلاروعاب مراتلا نونا يخل هظملا يا نملاوا تبث نيل
 أ رايت ول ادرع يق هباهي دلو عضن ا ال ترحب همم كهل يذلا نيتملا هذاوذاوانانص د
 ظ تاهوعملا ميج يا ملادنا ومن ا اسمن بسلا >رحلا ٍدزهمل الخلا رها ىف ويد اص املا بجلا
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 كر

 ق املا هلم دروغب مو دلاوأ هيل اسس

 يبن ؟هدحلل درج ذا درعملادوجول ايفل دعما صرهظلا رو درملا» ديب. ةوادلاةطاحا هبطبتجد
 درفل ملا سن ميقا اش نحع طلسمهو ثول ىلاذ سمن ايلا لجحعم ةكرادلا لافتا
 دحالا دحاولاملبا دما نك ديجلا فدع د حاملا يع مدرع الو ند ردإرلك دبي و زملادجا ولا ما وراا يلع

 دصو لولا يف هيلا دىصي يذلا روحل ريدأٌقماو بيكا نع هعمل امأ تنل يزعل ىع ياعم
 ال د يباح الن اعنلا نم ىكقل ار دان ا هرج ”طاح ان نع جورشلكِي اذ يذملا ىلا وا بياغرلا يف
 ينم لاروب ماي يذل ارخ ولا مدتملا ردع ئماطن داطعا نه ايف يلويسملا, دزرلا ةطساو
 0 رعاشلا هايم و دوجولا دمر حالا نوال رك خر دان زسلاب ها > وجون أبوا ثاذللاب ىضين ىلع

 . كرير هال هدر مالا فج يذلا ىف ىلاول ادي ايدك سدح هل اظن ّئخغ يلا هشبل اللاب!
 عج ريب يذلا ب اولا تارزخلا رص ود يذلا ئسحلا وهلا صن اهلا ئع عش رملا لحل يق 'علابلا ل اعتملا
 را وبدل ئيزد ذملا ت وب وا ةرصا ةدئعح لد نهرب لط ماشنالاب

 يذلا كلما هرككام ءلظرلا حدس 0 ةرهمرتاوذوو رلاتايطخا نعذ واكيملا تايسلل حاملا

 ماركالاو لولبلا وذ ئلطلا ركملا ل يذلا وايام لع فر ومالا قرح ,كل مو هيشم دنفنت
 [وظلا ىضسب يذلا طسنملا هنمالاٌة مركع لو ”اماركل ودل وهو الا ناكدلو كرمال يذلا

 00 ايد دل ةد|قملا و :ئلتحلا يباح تش ئيب فلولا عماجلا لاظاسابدربد
 1 0 0 3 ل مين انا ام اضلا عيل كيس نم عناهوا
 "12 ويحد عادلا عيدبلا يدع رمل وس يأ لعا يذملا ىداعلا هنود يلخلاسسننب

 4 ىبابل انرا ول ١اننلا يسدد يذلا دوجولا عارلا 7

 هرلا ”بك دامت ١ انو ْ --
 ؟كالملا اش دعب ؛1لمدما يلا مجرم جابعل اند

 520 7 2 دعب قابلا دبّسدرلا

 دح وهف يبدل يذلا, ملا اصمرلا للا دنس رهوا دادسملا ديا انى
 دا ع 5 ىلاّةعْنانملا : يف ربي طاق ءيقدملا

 اني 4 هللا لالي ذلاواناملا
 ما تان د ءاصس# يف قل هر نا ثب دولا ١ زد ىف لا | يس لاوكؤ نال بارع

 بمج أولا تاذلا نم ىلط ! ياهل لااا انلوذد نم ءلدب. ليا :نيالخ دانا وأ ىلع اويل
 مبان وا ديسلا وا كالا برل ١ ةيبهولل خرط الا ميحرملا نمترلا ةماذلل دووم
 اوت ع ىلع اس ودلمل ارييب لرد واعمل اب يللا يف ثرمملا ؛زكاملاينرللا ن١ ريصملاو ارهاب
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 قة رادو بالكاد وتلا ز دي امدح بطيئ تلال ا ةفديص ليل در لأب هراب هنعرتجا نمل دصصما نوملا مهند” نمره السلا و خد هلسناوملا
 0 دج نب انإإ هده ٠ داتل هأيربكرمهظمل اريررلا ركجلا نهانلا يار ابا هّماخ ناصو انع
 نه لام طازه ول يهم ىوصملا ناو ةدوص لولبل نكت م يدل يراسل ااهدره و تانباكلا
 وحد ملاعل ائعبل ملدملا لع ”ىخو ىلع نامه ثردص ٌقحارشم درك متل ءَكب هدو ةروص

 | ليواريدوجوم اكردملا نيصبللا عدس ةنصلد وجوه ل سكنا يذلا مريسمل ايلهلا ل ماه نف

 , يذلا عيساولا هر يلاّشي هل يذلا سننم راما | انفاهبلعز وجرل يل ةايخلاب ن وصولا
 1١ ليدل تناك دج يلحلا سيروا كم ائتحلاب ملاولاوا ةكار حالا نعل فضنلا يتسم | نهرو لع عس :

 ميدرإا ناسحالا نم هلاد نانتمةلاب هدابع فرش يذلا ن انغا هدابعب عمور دي دس ن انا

 يع ريمكلا يلب يزاحجلا ىوكمشلا نضياهر شكلا يار وتشمل ه داما دوفاوتكرل قسال يذلا وا عدبملا 2 دخلا
 8. :ره دييثملا م دعما نم تانياكناريفم ىدبملا عساولا ةرثلاو اماننخن هرئسلا و ذ لج سيلا يلا .

 |. هوجو محلا نضال زج يدابلا دوجولا يلا مدخلا نم نايعااقطم رونا مدخلا نهارا
 ا طاب رح اظن ا ههدع ذل أيس او ها لح ثوب ل محم يزلاوخ لاه >وجول ضمها يذللا لولا

 يع شاملابشذحاوملا كريب يذلا وعلا ماحودلاو فيلكا نع_نيجلا با دلاب يب هال ضال
 | اج انفال ونيس بس ولباطعلا ونكت باوحولا ,ئلنل ةريغعلارْكت ادام الاول قيال
 دول ىذللا ررصل ا يوسع هم | ا يذلا نجالا دل 53١ بحامص نه هل عفت هل يذلا درا
  هعياج ةلازاب هدبع زد امل رخال و مف فاكل اهدا جل اسبم عضال اك لا دعته يبا وحلا يف هم

 ديما مدخلا هيلغز وجيرل ىذملا قابلا ميبافكهداببع طقلاوا الاف هللا وذ تبسخلا هدحو

 ةهاوووب مادام دوج وه لعحم تملا هر درا ههه وصي لولا :يبلعلا تاؤصلاب ف وصوملا
 | 3١ "كر رياه عك نع هي ايربك ىف غمترملا ل أدلملا نول ايي ل ينل مرادلا تاوعلا و تملا نم
 ) /وهال شويملا لول مانا لأ ضحدلاو ةزنحلا ل يذلا ماركالا و ل هلجغا ود هّملخ تاس وا نم ىغي

 ' .١ العي ةلدجو ىلع دوجولا ثبااثرا يتلا ايدو الصنل اريدك ىصنملا هن اسحاب نيرقدخل اه دابع
 0 : ناس ريم نع ابا بما هي ادحد دنس نم يتسم طصنل ويحل نيم ريتا هلو مدعم

 0 .طلسمو نوملا ٌيلاَخ يبا هررّمت يقض اربإسللا دست ىزللا بيجي حولا ىص 5 واناح

 7 مهضراحو ب لخاربدع يضخ ه داعناو هدعو ف ف داصتلا ةلاعهاو انافض د اناذ نمجلا
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 © . اوبس وس كرك ند دنع فص لل اريركأا نوكي امد ناكاهو هسلَخ عمتك رجل لكأس

 الواوهد الون اسرشرلا بِتملا هرم مش بجي الو يتعدل و هنع دعم ءتأسم#ل يذلا ب يصل

 دوما نميز ذلا باتل راالاب فما عاتب جا هاف هيلع ريل هذي
ا ربما ريك ارطافلادحوممللاد رمت ارت ىلا دوج ول دما ل ىذا مىردّملا ةديبع لع

 دمث تازرل

 2 د اديه نع عفن ملا رلدلا وادم لكل لهلا ىف ملاملا م لكلا رز داهو هللر وصب ممكن ادب نب 2

 قدما يشل رانج ل يذلا ذملا هاوس الك ئصو ذ درع رومك ىدلا 8 ١اراناف هللا“

 امرك كالا يا م ركاناوه أك ىنحا وار داتلا ىنعمر درمملا كركاملا نه فل اس اليلملا نعللا طحب ١

 يذلا كركم لمعلا نر احا يلخر وم ظرن دللا رماة درس ةخارلانغظورلايركتيه ٠
 ا دارها نطارلا و ةرهاظلا أيس لا عييج لع يل يسملار مه اما ملح سيطسيام ذاّمن نع هد هل ظ|

 ددتملا عجرم عِوكلادهله بشملا لذ نم يلع رجلابيإ ثداركاشمااًميف دواره اعلا ور
 رلعم هلع بصي هلى ادللا نصاحلا رهيشنل ميس رملا عاش دايف عئاملا عشرلا ناشملا ريببللا

 : دهاولا

 يثارلا ا ىأصملا ا جراحملاو ذاضتملاو ئدلا عملا يا لوطملا د ذل امذاو رن افصو ةداذؤ درفنملا

 راطعلا يف ةدايزلا ضنْلاو ذوكلرلل ف اضال ان هيدا اهيلع نريد نم و ٌركيالملا جدرعل معوض ول |

 . , وعدو ةعرسل اهىللاو ذش انلارم الاو ةليلجلا قلخ اصم قضكتلا نبمكلا ناقولحلاريشتا ثازنجا

 أ صالاهجنوب واع مت ىف يررشقملا أعم هيو درع باو: علا نف نشل وناو كلوي
 يرد دامت ىطر وا نيس وموسم نع لدب هربصنم :نام اوس ا نيعستس و سي ات ءون نإ
 هاضرترتولا بحي دردرب و :داوبط نعم الا نك نا لع ههقر دا |نششس الا يلع هسبضنس أدح اوال هيام
 الاعرج ندب ورم عماجوسا هلا باذعرؤد دانيل الا نيمب اسملا عم رجلا لح ايهذفح نع

 حاسما لو ءزاهولطم لك يو نيملا ةوعد ل نم دوصلا انس هلل يسيل انهو اذ يف دحاول ١

 دادي با صبللرع اظنا ه د وجول هلا الأ دس ١ كلف ,ةعلخ انش دع هدحو ىف ابل ارتحل ينس قكيلع
 انش ىدايلا دوروه دام هلار روم: ل اذلا دا وبس رع ن اوصو منا ذ نك حلا نح املا رن افصو

 نكمولل انوش ةدوحو تش نه يملا ةر دما ىا ةكللاو ذاكللا عادبملا شيررصملا دوجولا يلا هدعل ائ

 نيا كل نعام رط دس و ندو خا هان نهوملا ىططاعملا و بياحلا نه مسب نم مالسملا دوت

 ,دحأ يرحب ل نهر أب !ءيرلا نم ور هلو ملريظف 1) نم رن زحل ره ارلطملا6 حلا وبلا يلع علظملا نيدهملا
 ام ناحالا لاوكت فوصوملا ىدحرل نعرلا أ ريسك |(وِلظع سنه ٌىبح يرب نع ربلتملا ءنضبد نع
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 لد حب رج تدةوييلع 3ك الا 57 ١ نللفلا نمضي

 ١ عرس بيفتح ودصلا امميو عكس العب لع نم زا نس اوخلاب "كردي لف عج نم فيطاللا قد اح
 9 هتمنر نص اعلا ناوجالا ود نيه هلا نع ه رشا عش ناولالاو تاوص ولا ايانح كار دازغ بْن النه ىرصبلا
 ؟دعلا نك !!ش لا خجل ىراملا هه و أشم دحا يك ال نه يلفعأ ١ لورخلا هر ارش الا ي ذ توك لامكلا يف
 . ةعرجاهرساب لجل توف ل نه نجل يس لا درو او جاها نع عملا لاهتملادوجول ايلا
 ظ يدلا ءتلا ملك رهالا مجرب د جا رايلاو دس الا ةركأص اوس كذا اال اههاوأنافصو انا: رجلا

 ربع لع نم ميلعلا امانا :يلفلا او دنرمح املا ةددتلا# ةر دانا هرب هم اوه وهب اون أ ماو
 ظ ربرداّيملا يرجاو بابسالا مضو ةربدداملا ملحان يتلا هاند نحاول اه رد ام لعم و داس م اقننمم

 ذل ا دروبلاو بيرملا ةوعد يلي نم ىرجن امنه عيش جت الودنع دوس ةئاسم هل وم بينرعمل
 لوي د ايشلاب شي نه نوتشللا ٌرعاطارعال بكل 23 دول! بهاولار يكب اه ولا وع 10
 كهف م اولا ءيدلل ضاح مو عك يذلا مجاب دمحا ولا موكل ٠ عساولا دج لا لب زجلارسماب
 وبلا نايصعلا ىف يحام وتلا نفل يارا نفاد وهد هش وهرب دم دز امدفنيد
 طوبا وبلا بيته ب ولطع علب عدلا ركاب رصلاب جنرال يذلا يا + هرفي لد ذ ضاعت ال يذلا
 ول لاعف الاو ثاذلا عيبجلا ل اسنخلا نسا دين ايما كاملا بلا طوصريشديلا غوجرلا بابس
 ةلدحأشم .يكلاب احلا روم اربب دلل ككلاملا لد الاو تان رق لاصخلا سلا دب ايحلاوركألا
 درقذ وكنولاب رحت يذلا ىندرلا نايبلا يع اولا جلا ن اه رمل هريخل روما ةسفن رهاطلانيرملا
 ىلا لعبا مدخل جول ديوملا مدعلا ند دجوملا يربملا ينمولا» دابجب ىرحرلا ةفباس
 يارا راضلادد دملا ةردئلاا مننا شويعن ا يلح ان دعب قابلا تداولا ىوشسملا موي

 تشاحل ايعر وجب ١ نيملاولا ىف وه تا ولاه دوج ولا سقشا ل نه ىف ابنا عفمملاهنعر دف نم عذ انلا
 طسااببلا شيب نع قزرلا كسمم يعد امل نور امزالا بيلعم مذارلا مهدرط يداي يشمل دانا.

 اه يبح عفط ميال ئزارلا حقل داما طسّسلا شب نم ندللا يعم عملا دارا نلف درا عس ره

 .. هطلخ ىلع مراقلا قم ام يف وول ال أك مل نه نيتملا دسم بحاص دم ادد ءرحاطو طاب متي
 < ماما وت نابعاب خارلا انغاخلا هميم ويدل انش لش انما ايي اذ يذل !يبارنا صرع ريب دن

 غن 0 دوب ونه امسكت ب دا جايب اوم لوبا موئبسلا ان ولا داسسلا ٠ 2 كف ٠ . , !1 0 ءّللحا و .
 ل ٍِش معاج امس اه اس ص عيال ولاو هايحلا رج.وه تيما اكد هاش ّس ىطعملا

 . مث اهلادنالا هدحو ئرحم ل هلا اب هديع يت اكن ايفل نه دّرِسرلا ئيبه ى دامت ! ليدد انانصو
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 ربما" ان ولاو دوج ون ادارد اال يذلا ىرتولايزقلا سيزمملا د ملا دع وأبو ّن داصلا تايب زاد نا

 يدك وب لو ضايج مل هنا كدي يذل بطه ديلا ةولا دولا دحين
 ريا نطل ايه هن لا جدو هان ال فرقنا مد دحا لذ اهو أيداكم ا وكل نييبل ههه يرو

 يام يناقن هلل نا »هد دعت برب هزلك فيعض دانس | ةربوح يفا نع هلام لي ان: لوك

 4 ىرطتو ماب عدن ماعدا هنا باتا ناعجرتا وا

د ا دابع يناقت هللا اط ةربرح ىلا نعد ؟ريسل يف ١
 مْ أب قل نع معني ند نسون يف

 نبيك د نسخ املا يا ررغلا سحق ايل طاردتيد يار امعا نو ديلع مه اركو هنن
 يشاع اي مودتي و ماهلع عيسويو بق رود ان> م اهلج ذ بينو از داع انلل ينم فيتم |
 اهتاوفل يع هيضاع ايف نجا ورا سدو رفا بدلا علت مطمن ىلا“ ئددلا وسكت هلو بني ذو هين دب

يا ارريشلا لز اذه ىو موس هتيم ميسو «يوس ا ودع مولع طلسب الذ
 مف د ان نم 

 اهددحاجو هل امد زج ال أوج نه و مونملا بشىلع هلا رحل اونا مود معد ةرخاللا ادريس يبا

 د رجم داض نب انض يف اقنهنلا نأ ف قيويدا عض و د ووسم ادنإ نع بطد أضر يف

 2 0 داو ةيداع ٌْق مشو ةيداعؤ مودك يعدل | سو دفن كفلخ نه ىهناصحيلا !

 ١ 2 نبذل 4/5 لاق سال وس رب يح نه أولا هتنح فام ىرعاو يا هازئنجيلا

 من مولع د حم ديل مون ابا وداجام أدب يوشلا اولح دي لذ هيل اعيف اهتم يه هملظملا عببلا

 ةيرق يلوا زناب باطنفا اهرع ىلا نع نزح بطن اديب تاجر درإلا مع ع البلا ند

 ديك تملا ندلط لع تش نشدحا ةلصح لوورط يف'ءاعدب لك دنع ىلاقن هادل نا 5 ثان هناي

 اي# قاهزع بزح لاصيل وتعب اجل اصاين د منوكمأنيإوع دذ يفزع السالب

 هدا دج 0 السدالا ىلع ىيصلا داعاو مل ديكلا ةع ديما نه دب رد م نيه ملهحأ 5 م لس لا نع

 , هييعع رب عد و مماكح ١ تايارسشي يا هن ام ذحن ىلكُتي و رلحا ئه عصح هنع لس نلا عمح انا

 ةعدبملا فرو :نسملا صنل روت يلا سس اجلا ؟ ”يوبضحا يخاف ةعدتبملا ج ققّضم و

 طاملاةداباو قعاديباتو هلو جهلا بض نع نب رج اعلا يارلا اعمل أاهحصلا نع بزلاب

هلو نبدللا .ةطعادبكعف دي باو و ههلعاو دعا هدا يلاولكند
 .دنابؤكو 5 وشنت 

 9 ١ دانس اباةربب تح ىلإ نع احريضسل ١هد ديت راد ضان اظذاحو اند داكويكو

 الوسرإب صنم اولا س انلا نم نيلحا ىناكت هديل ن' هيلع غولن عبف وملا جلول لبادج



 ». ده انش ١7 د70 7 هالسلب 1 يبول كا" 7 3

 . ىلإ هنصاخ د رنا ايحا يح هلوجج ىن فبل يارب رهن دانأيب هدازو زاخر د نامل نحال
 ماس هد مكانفلا لاك ىضا نع ك0 ن رح هلحالا ىناك مصصتخا دو دال دما عج دب اد ومدح ١
 ىلا نس اننا نه ضرالا يأ نم ؛يسلا دعو وصو أنا عج هي !ىلاوت هدد نا مها دوجا اذه جدا
 ىلخلاو اللا هيك نمار ئا يح ايهنا د دابع بولك ضنا ٌْق مدد هكزنا د سانلاو كنج 3

 . عراوقلالع هزلا ضينتت يح ميولذ ال لاقت ةدهرعم روب نا يدبلا ساهر ارس لا نهأدل عددخ
 اة" ارك راصو احلا ود و ن 'لاذا بلتل١ناها هش راو اوزيل ١ هي داع اهلا يا ءينااهبخ' 3
 7 اكريسلتم نطحلاو 'ٌقرلا نيدلاو هدام يئلاراطن لت رصف ف |عرلا وبدا هيد عيطتيد ةليقصمل ١
 . يف الوقوع و هدحولاو نوونلا قدا "لمومل ارسلت بدع ىلإ :نع ىلع صوصحو موغ مومن لاني لد و
 - ناوؤعاطانو راو لاك ايربطص واه افصا دامو داءيلااهربحاو اطلب ميلا ايي يف ةجلاساو
 ظ ةه رضع ءلصوم داصب ىرورص مالس هلل نأ 90 ىلا تاذذ ىف اهيلصاو ب ولا نم . ِ ةاهايشو

 .دانكأب ىدتعف عنز 0 ينام تور وص ان دحا و نعاني نددس ب ومس [مرلعا ياانوس

 | تدح نم ابرد كربلا لها كر دبات اذ*دارساريد اح ةذرعمامادرحاطلا نجاد جنرطلا
 ] اعد اكيع موس اناا اوس هنسنل تسي يكل هلو نانا وهو ةربوح لا نع نادعم نب دلاخ ا.
 مف رلاب هرسنار د ”دررعب ف دادل نم ل هلع تيالروش راصاع'وحالا ملت ظايرطاز عك
 . هلال نا ة دايس ينظمو هد اعمل ةنخو مج سكود جرلاب هعاج واما تغرلا اابشب
 هعامب نووي هل وبسم يااوضولا مَع 53 نما امداو ةولصملا ماها : ملويسرو هذدبع ريغ ناومبا 34

 ظ | دددل ايلا نع لطامولع نب ىلا مالس الا نارا ىف هزعق هيا داو هس ا

 امش فا سار ده ىيد اه نمرع اياب لب ل نا هيلا ناك اص: نب «دددبع فعسل فيت
 .سسانلاو 1 ئيهارد زيللا لوبخ نا دارا | ىف زعم نه ىسمخللا ملت وح يلد لب واو اق رملي

 ..ةطخ د بككولا ةرخملا ملثم و جامل ناب معني نسلانيدلا فب ل ب ًاسع نبا سنع ل "كلت نر. وا مانا نع ”ىب انني لك ذا تعمم اداب ن اذا يووم نم ىمحن“ علطنمل امد ةىس

 | با ادرتش ة وطاب واعف است هس ندم هما
 نم موزلا نوم يخل قوض رد داساب بدارع نبازع ص 0 : ا 0 ' دنع جرالاو ةيالاتجد ذلحا' زي هوضقا|يسام لاف م انا ةوعخ با 0 0

 وتلا نم اه ذرصللاو دولا وم مع د ةمد ري هياط يد لا موب معنا ةزلا



 مري لا اوجد شرج :لرحل كرت ان لان اذه دهرئع و بيرت .لشب سل يان ار
نا هنلا درع نب دوش نع ك ههرك ال هانزحاو تناك كجوز وت هللإ

 دولس و ميلا فب ىنردجن

 ينبع ا لوب يشم الحك ناطيشلا ناطط بيرع وجل لاق يدسدلا رع نيتس هةيليولا
 تاسشالا نك, ذاذ ىشنخلاب داس ئطنيل هيج لحب إيش يامدللاتفباك هلو مانيدناسشلا 00
 د يحل اب هناسمل ىشسخ ق'مر د هي وبل ىف هقحلا داو ركذللا نعدانيعتتم انملنه 2

 اد مومن يف رحاخ يعدل نينا ناؤءسبس ايدام ىف داعم هلا :هلومبض بم اهاذو ل نام ىف ابي

 و بم بض ناهي لا لج لن اطِملا رياك باتك وكوب دل ىلإ نبا هيلع ىضو هيه مونلا موج ظ

 ف لحج ايثم يا نوثلا رضا وشو اموعل و هلككن اطيطلل نا لم يعنم أنساب دنجنب ةرم
 أع رس ىرحلا ابنك اخ هم يدا اما هي سلخ دالا'ْنْوْنم ّس دجو ام همسو أ سو نا دارفاو الإ

 تارا نناظ وب مالا فووملاريركلا يا هونمل اذ كاما و هفلاريل قا بضغل اذهّد ونش اماو

 2 مابطتي 9م ذكي هرمز يف ناش الا نالرينعملا نفد وبلا سوس و ةيلفنملاو ةيطرفلا

 ب هش يه ىلاصم ناطيطلل نأ لف فيعنص دانساب ىشنا نع بح هادم :نرجلاكرصنح مون
 اهىداص هلا ممجاخ زف وامام داييدمل الدر انه سمانا هي زفت ام داراو 5 اصح مح

 يئادبلاامجنوخلاو نونا دمعه ايظطفا يلا لاقت هدا ان رطبلا هخزأ هوي اسم نم ناو
 ربع كرصملاب كرخا عابتاو مهلعريسل ١و غقرمما يأ وللا داربع لع ربا وهن سانا لع ىلخ احمل

ضد يا هوت 3 هدياصم ف 3هدالخا لمخلا نلف هفلا ناد
 هوو هنن 1>ارا 15 اذ م د' نأ ي

 يب اس الا وه اى ابدل تار وك نما صخش نيلذ اهلا نه ن اف هّنكمش يف هنينو هن ىلخانارع
نب يووس ١ نعو دسم انا هنع هاورورهد اضن! ررتسع نب .ىقنلا نع مرات ىف ركام نا

 نعابيغ 

 ذنبا امو امودارما "مل لمد م1 نب بال اوإبرو ميلا هدشسو مولا يضهر ايش
 ىساسلا نأك نحلاب بي نط رشم اب نم داقي اذ ن اطشل "هلل اماخ اكزماو ان اطبطل لحس اون ىلتما

 ساد حرا يلوا قطب ثلا لارج لكن ١ لع لديه كفا هنت طلاب لاو اراب رشا نر
 مديل الد اماما ياذرُي درَجو نش جاب ن دّصد درع اب داعناذ هك !ةملاهاوانض الك

 ناكل نس مل يرخالادجو نمو الل ةع هئلار يلد هاصرب د ءىكرام ئدمل هذا! نش ءنا

 ملأ ل وبر ناطيسل ارد مم فاي ناطشم ١ نهمرلاب ةودتيلف ناسا ىلع هرك ذ يف اويل هيد ارك

 لوعغ مصل نا بير ئنسح يزذمؤملا لاَقو تيس نبا نع سحن تاليولاب رهايو



 مسا يدل ده 5 نار يلوم نعيم ناك نا مكاحلا لاق حالا نب ةرخ نب (نع تع راطشاالا دنعدل
 ئ لو رف أملا نكن لاصالو حاطرنم جرال اع سع © يا ةطفضوّلا نااّويلس قرائنا ةاورو هيلع هموت برع يل نع كرنطعاوو ار امنا سل الابل نامل يزل اما - رجالا نم ىطاام سدد ركاشملا ولن مضي ل نع ماع أطلل نا لو هاوهأ ورد لإ ان اكن او
 . الذادم ىروس ايا ورم |رجاندحا ناكول .رلع همت جامل ادب دارللاو ئهوملا نول هططض
 دعس طنض ارك زل و رجلا دكر دن مي هوازج هزهاحلاصناكن اخ ةيطخم لارشو الادحا نمام
 1 دحاولا فاعل ارعلل نا ف ديج ه دانس او ةرطس اعز محدنش ج هرم هعالضا تولثح ا ق>
 م زيجلا ةدّرسو رولا ولع و ىارلا ىف انوولا فاى ردريرع نم نيراجرل نوف لام ترش ةل لس
 اري ناوعهوارب رولا ىذصل ىرص بولقلا نا يعم دانس اب وصنل ابرج نع حبت مخ
 ريع ا ريصلا رن ذم اجو زج ده ارلا هج ادصما ود او اريولج بهذه : مم ىمل اهم أبن ئبرملا
 ةنرجرأز فلس لانا او دور اصالاؤ روئ اجد ملا راموس الا دارملاو بوي ذلة أت د انفتس لا كف اب كييدحإ ددد'نعق د بويا ملعنم بوي نما ناروت بظر أتنسس الا

 0 17 . ةريخل درج ىف نعول نا بعص ه دانس او نإ امطنا|ضدا هع هور ل سنا نه اي دعو زملاءك مي لحدا ييسر كقح لح لاح يقح قع بري يداي ولا مون

 ا يس نازل هيلع ثمل و ءلَم انصام رب ذأ ةدورؤس فيت مولا نال د1 وع رن رن

 "نادل هل ازا فد اسنين ياهزيم ن ومس اوف وط كاف وب ةرحا و 5 ولول نمر وعما يدرس تيب
 نولحا يرد ئم يلا ينم ولا ساجر > أب لوطلا ثنو ايد ضراتن الو رك زرع ىرح ايف د
 ىبحا ءوس ا يربولذ هود نيوعارخل ي'نم ولا يهباع نول هيث ثاجد زيا
 قاوم ىلإ نع ىن نمت نتن 28 ولولل أف لس اننداو اصلا ايف تلا كنت نادارملاد امو د
 . ةلفاو م بح فرس يردوا للص وا يلاعوجل ايس 903 ىبدنمو لارارلا ينتج مسلخ ياكم نع ب يا كل ةنرح يرن اييمللا يف ءوحا هادا ذاذا ئهلا أ ةوأّتحسملا نا ينرعفس ىلا
 او 'ضح ىاأر داو ني ىذا ييوردا# ىيص دانس اب يودعلا باطخلا نن ملل اسك
 ةقدول اير لاهنر ونصح نع ويش َىلَك ئمىلع فرتسلا يف دايز كا هدضفل اوما قر دب هقد د
 ةىضإلز كا مر نم يوجه اق هبت و رج دانس ايد يراضالا داخل ايفارمكو نيل 'نب جدخ نب خر نع بط نيرا ىرعاو الرسن نعام مدنا لذخ نا

 : تويت 5 50 ليدل 1
 ا اخ فشل ل ا اا 0في نر ل ا ىع عب ع



نح مى 'لاخاو ولا موي أهباع ثوسلكي بح ذؤم ميل |سكرمنم عجرب ان ءلعا ةايب دما
 ونما

 د رجلا ليعس ىلا نع حهدنسم يق رازبلا وخلا عل ولا دلسا ص ورمكالاعانمملا نم دروب
 هن . م 1 ا ا 0 0

 اهي ريع اون هملول نم ناصت ولا لذ لاي انأطشم وض ولا نا ث ان تعب ل روج هب داس إب

خ كرقورْع وا هرم لسغوا رضع وعرص يئر دب لفرهطمل اريك نور
 0 ولا عن الا أوس 5 وس ا

 ” بش ذى لع دز همك هلسعلاو ضول ؛ام لل عسا ىت دول ذملا ناطيشلا ةس وس واور زحاوا

 يدب رم يفعل و هئضارك و لايف فارس لا 5
 ل ينأ نع ك5 ت هانمم ممن ل

 , مس لوي نيطاملانم نادل اوم هدزام عج كيرلاب دومسيلب ل نا فيعض بيز انساب
 هرج و هن اس ناذّييرطلا يا لسبسلا نع مواضا نب دوح اجلاو مان امركرلع

 ””رخلا ئعديصلا

 ضارعو ادب نعمل وا ولثم فودولات وهاجر 5 1 ىرطل اب دار اف ّةدادسلا ىلا لصوملا
“ 

 الفا هلخري ل يسملاوظع يباب ىوزحالاب اًعلارادد لع :هيخل نا لاهم يد دانس اب يسد اسع نبا

 يروا ايدل يف نما ريال يسر ازا يور يف وهنللا ةريصعم هلفبنع انش نعال هزم لخدب
 ذا ذ اين مالسملا دركاقح ب اتكا باو ط فيعُص د انس اب نس ابع نبا نع بضل ام اوك

 سب اى بع نب نعرم هيدا شما قع زخا هيو هد لم مالسلا ىنتيأب انك سما كوخ كيلا
 ” نها بصي ب ابرمم ايل يا تان مكره د مايا مكرل نا له نهد ظيمحلاو ضونم

 نم ىلطناو ةوم نما ف اخ ةلاور اركالانه رك رثو بلقلاربوطس أه ' وض هذ ه دابع نم

1 
 ير 1 16 ملا ”

ا لع هاد وده وام اس توليف ىلا
 دمعلان فاين دلال اعنا يف فرشعل ١ و وو يئيلل

 ةربال

 ادب أح دج ثوم نحاس دج ىيصي نهد لا ئيارح ين يتض يئي
 هاءءملاب ه.٠ 0ك 2 0 7 : : ١

 نورت غض ه دوج هةيطغا ذنلحيف هل مساره امون هديبع ىلع ناز هلار دي كلك ياه

 بحضن نأ ليبحث هذ د ناس نين رجم نع بط ىد اذه نيدسس ١ فلا تاو نث لمدن و
 ظلغاو هاضان زجر آجال باعمال ملاقا ذو رجلا ةودو سلطلا ملوص يال امه نب دلا يالا

 نيهيتمنايف وهو يرعاسلا ديم ين نع لح ةضشباع نع حهرأ د مود لابد دبارغف
ياخ در عرب لد ود و لت د ارو ّىح هي راق ان املا ىحاصن نا يسم ,لولذاضنا

 

 م. هم اهعصا صراط ايار ناول ٌةنيجلا يف رو ضد هيو هيدارم سألا ذا |ىييسم ٌةوعدرزم
 وةعل ومال بارحملا ضخ داضرأى نم ماي دامو نسم هما دارماو موتا هكر دن قح اهيعرف يلا 7 : .٠ : * , 33 7 / 3 6

 نيعامخ هن اربط عرس و ه >وصقف يلط لع صرح ١ هذ ناعم اهرنا عضل نيد داس اب ىش
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 جرحتظني( 
 ١ ئاثاذ دوولا مول اهرمل أر ات١تينخو تع يف'ثسر درك شاك جيلا عضاربا نب ليوثع*
 نير ايقرتاسع ناو قي دحلا هيج يف قنرطملا زي لهلاوةح اصلا يفٌئيسلا بضع اهو ذلف
 نام ىشبلا "ل ندنسملا يابا ناي نياراه ل ده بيرعركأسع نبا لاق ب اظخلا نب رمع نع
 فرغعاو بابسالا نهارا ذاذ نجع دمحملا ناد هظفح اشم 2 قيسأ خا للان أ سم واوأراآ>وا .ناراب هويساو هندال ءياور يف داز ىلا يك ن أك إب يملا لعين نكي ملو م ةلسملا هيلع دو ا ددبع
 رمح نغأ نع محا ظحاح ا ظضحر يح هدلاذ ,لظزعح أشم مزمل ع »ويس اوزان و 5 دل وح ند كرد و ءمعضب
 د اكسس رجا يا رجالا نم ةروعم بأكل هس اعل اباطخ ئاكلارسكد زكا نسح دانس اب اطلب
١ 

| 
 د يزد ضال ل١ نص نا” ينم و الضان أك ولهم رم ناك م نادبهت وابن اغةقشملاو درب دابشلارج خمار لد ىلعازجلا نال كات و ؛طكةشص و 14 يا كرما ؛كمضح ر لد ىلع

 نع و ناّرملا نم عضحا (كسنلا دازماو امان الص ضرع اذع اذ نملة لص هريركتلا و ةينملا ,
 اليسا اّروو ةرثس انشا كراكو نا يلف نعلاو طرشس مالا نم اح امل لالي

 هويعد ضياع نع كرز فى زمح ىحارم وأ ذر و روس ىضبب نماضقل ءالصلا يف ةريص .
 ”نامالا نص ةد ايزلال يزال ٌة مالا هزس نيما نا اضن 07 ياانييعا ةماؤك ناش ١ ون

 *ذمع نال ةمدلاو زمن اماي هصخارلاة ليسو - 5 حراريا نبا هده لع نب رماع ةنديع

٠ 
 هيلع نوتم وصلب ىشانع ع ىلتب اضتعلا دن ايد ايلا ىفح ا هيل نسي اها وب هدايزلا ن

0| 
 ها يت نا لو هؤرع رمارع وسب داو ند ريزفناوا ريح نع رككرسع نغا ميك دارنا بالا 2( وخلا يش سردين نس ,رهاع دارمي وغاد ردلا وبا ةلمالا هذه ملح اهل هلهاإكل نا
 ةعاطلاب مايل نع لاما يضشيب ةداظ نيا ا لاما وما هنّسخ نا د. ةرصصمو لالضاةنّسذ

0 
 سسح بيل رع ذه رملا لامك وسم الا يدا ميزي بدك نع كت ةرحالا يضر د

: 
 هحام ناو 'طوٌق اردد ضر الاؤاباه ذىبا"ه يك هاش حاس هما ظ ناوهقهدرتاذ
 ا : ناو دي لونملا ني يف ةبولطم ةحاهسا ن6 رهن بواطهوه ىا هنن !نيبس يق دادج ايفا

0 
 ديلا دو ين طابرلا قم !ةننابعد و دامعلل اع أمن او هلْ يان ابصد هما
5 

 فيد دانس اب اح اما ل ' نع بطل ومو نيد ادم فك دصتبب دولار اله نا
 اهرع واما ايا انس هيام جم ولع نفخ و مم فاتر حا ذافاه اوحا م طش ال ايا قنس ةةياهؤج الام مال ناو نهزلا نم ة دم يل الجا ةاما ود نا طربع فحم

 اس
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 نع فضماظنلا داسد و ف لمح دلاو ناملا ةرئك لأب ئدي :ىيعف نهاد اور دحا اه احوزع هين ١

 .ةيجرسأو ةدحول نم طم نب ننلانع طرأ كباب عج ب دن هيف ضدا ذاتيا د ةهج يا هيلجر قلت ىمرتملا باب وابأب تيد نب ئسح هانساب د ادت نب در وسملا
 .. ل يتجمد نيدملا' ذعح عيط ا يخلام لسا يل ناو ةييجيسو أعبط قلاب نحن نيد نا
س اامجلاو نايدالا فرتسا مواسم انا نالامجلا هاهاطنو هماوت أهي

 رس از طرسسالا لسع أذ ىالخالا تر

 ىو اكل يةراغ عاس م نا تي لد يل ردا لاق ىساب باد بوشا نع ولافاذهو
و هدد يذإلف اذكو هرغملاط ناو هبا دي اهّيذ' مدي هله توملا مدا نبا كيا ظ

 أ ينبق مدا نبا حائا

 تانجناو ناسللابهوهّرلا يا هزلاركود لو ٌيِلفَع نع هربَس لب يليه نعز عض ! ثمن هل هنا ىلع

 دحرلا هروجرلا ىلع تعسر اخ مكن و ونس روسي را مق الخا عه ياوئنصلا زك يحاك ليس نا

 ايلعفللكهف وب ناب ةيدرحالالارعالا يلا مكرجب ياةرزخانإي بغرب جندبلاو ىزقلا جيريابدلا يف
 نأ دلل درك مال درس مينا نمو ين ادت رس اس ص
ال هللا ناو هماّدل ول ١سلّصل ا هر 3 ةر هرم لكم ن الط نبع ىف ىلع عضل يعض

 03 نم مهرب 

 اطنخ امرعن ئب ا نع دنسه قرا ريدا عيحر هلا ”نيلا خخ ديال ديب شن يذلاو دلو صرب

 يأ ضرلعاو5 نزلا مح يصعب روج د تايم ظنا يسن لكن ناهد نانس نب ديدس نعل فيعض

 ١ ينم ملا ضراود رقلا رض روضعم نوجو ْث | ةالصل ا ءنن ١ ناو لواوأدتما يش مذ

 ةزايحرإع اوه هاد ى'اميلعاب د اوضذ أت يلث الا ةءيكلا ةالسل !"هلعنا ناو ل واوأدتسا

 مصالاو ل يبي هدانسا ف وا دردلا ىف! نع بطش ْنب حيو اك ةالصلاء مص اه وك اهل

 أهلا نم لغد قل ١16 داصلا بايو يلانصلصو لخدم يااباب ىشن كن نا طف وف وه
 بانل يعد وهنأ ى أس ل |ببس نوكك و نحل نصي هال مايصملا عاتملابياود يف هتعربتملا

 السره بيهص نإ بريح نب ٠» بج نع دانح اهيبح ةعرلا عضو ةدابعللردصلا رند

 6 هلا نه بوتي لدي ام ناخاوس صاصالا يؤكل ناو فيعم اس
 هقثذ داشسرلا قرط هبلعرمنو هريلع نجي ءئاخ وس ناو هنس دا اهم

 مييحاهو هنلوا هروح وطن ين نا ئسح دانس اب ةرذي اع نحطنح هنهب انارم جا يف

 يرد املا نش باصا ام ناًاهزاجاباع ىلجي وح لماكلا نايالا ءرصح دبع غلب اهو
 الو هبسصب نادبال لزالا يف ميلعر له اهن ال رطل نيكتردد اهيسديدالصو يأ



 داو, زعار و لمه ىسيمل زا ناب زر لهل عرقف ناو ءررصيل نكت مل هاطخ ١اس هراط سيمت
 ١ نول نع اماع دو هيلا دسم و يلع م مدا داع سكلاب هسا عبود نكن نا ئيسحد انساب ظ ْ در ذللا ىلإ نع ضخم هرثح نه ءاطخلاو مياصح اوم ير د ذدا لعن ايالا لاركتب نسبت نم نا ظ

 د وعلا و تادامسملا قد ل هن اذ مارخلا و مالطملا لع وتل اب دارلا و نالس هلا داع وهيا ملا ١
 هل وهرما نم *هررصب عسدنلا دبع ملع نهن اذ م الحال رارس يون دب دارملا لش ذ بالااعربع و
 مل انم نايا لع رشم جاو ديب لا ماله هر 5 لارا نم ١16 ةرلحف ير نع
 هرير نا نع طخ ىع *روقا ةهل ذا ناطيشملا عنق درب ذ ريما ديلا نش عش ىف نال نباع
 ناوداجو ننبلمو داصب يور و 'ىيسب هل اس ىدن لم ناو يحي نبا ىلذ نعل ِهُص
 سار نت 'يشلا نمر يفك هانم بازع نم أحب اوّدن نمامو هللارك 3 بولقن لاس
 يبا عطني يح لمس بررتت ناولو هنلارلاق نمي ينل ابب اع نم طخ نلولاهنعش
 باملا يسرنا نع بح اطلطم رك ذلا ثادابعلا ضف ا يفازل دل ام' نفد راانكاد اهنجيف
 رهدلا ماس نم رادتسم اولعو شر امانس ب نأ نا هن اسس 'ىب ديوس فعضل يعض
 هدايدص 2 يب امضاك روض رفخ م ئ3 ثيسلا هو هريعدا أميب نكس ني ف ىاهّميب ىق أهارش نم ةرفمل او ١ كلام انسا

 07 ايل ْن :لثةدح ذ ىلا ة دارا رمل ادف د هرككن طش هاغرب ل لمللا وف البل ىلاع

 | | ةعاوصطع نال مايا ةث رزق ناطبش هلخ ددوملاد أه هيب فاهارت نه ولايل ث لت دم نا
 ٠ ارغ نص ضرخ مح لااهريأس ىدايعرش وسرك ايا يف الثذو :يهوتل اًريط احالا

 ١ سل الا فرس ناو 'دعذر يااذرتس ىل يي نا هرغا "رجلا دل اخ عضل فوض دواس نين ليست

 ' 2 ئماامدومو :جاحلا اضع ررع فاعل امتسا لع ظف احلا ب ديبنع لتتم هيتس ام
 ًلوضوم الد لب هاو د انساب سابع نن١ نع حط ن اعاطلا ئياظ وو ر اكذالا دنع |ىيس
 يف اضرواطاشسو اونلا ل عاصرح يادي دلتا يملا ينم سكب رش وتس يك ذا
 > ديس: أويبح اص“نط يس ناخب ومو انعضد انعو و ١ةري ةرش لعلد شلادزيمل
 طرت و هرذلل طازوا نكرط بمحو اطس وم لم هرثما نحاص مجاب راد
 يف 'لاتلارحاو طساا ورا لع ماودملا هنكي ذنأق هم حولفلا اوجرا فاةوججد أ طرعلا
 ١ ةداسلابار يمس رصد لا ف علابو دهمجا يا عباص هاي يئارْشنا نأ وأمره وداددلا
 7 ف 5 حالو دباو لنك ال ياهددعت هبعان لذ هيلا اراّسس أر ويس راصو دحرلاو

 ْ > نيواصلا
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دنا ين راش دوج رسل شم ل داي ره ديوك نيلاصتا
 بن اهامأكراري نكي ملواهتعس دش 

 ارارلغ لفسملاو يولحلا ملعلا نيب دربه ويئرب انو دادطت هيد قلتم بيكم وذ يث الحب لات

 لاقوة بريل نع تح ريد لماع ق نامازريلذ حلا فرح فكرت لعربعلا نعر يالا نم افح .ل

 .تديب هه (يدولاهصلاخ يف يا سسن نارقلا لوبي بليزر نط بيوع نتص نسح

 هيب ب[ ةاحطاقا ني باو ةوطاسلا الاي |يجرتصواظ ماو رتح ل هنم
 ' اع وسخاو نريد املا ارإمْني هلاو ضل ايلا ” درئاو ةيغرلا ديعاوملا ويد دلا ئاعملاو .

 ياء هللا للك ىسي اك نمو وظعلا ىرلاب ا ' 000

 ل001 رد م
 10 ِ رشا ة ثا ون اتف نقل هليمكلن ا هِكب الملارماو ار رو

 و تش الدال ناو تحال ضر اهئالو طرهرشع ذا ةروو يسير وسم نو دبر
برع يذهرئاا لاش نعت يئرارلا كلاب ٠

اسامل لما هون أ نادل يجب يشصيطو 
 ة

 دلال هلا ورب و ةدلاو فهيد ن اسم لال ود دديسلا ةما و يبونعلا ترو ذائلا نعي

حسملا هر ارم كك نأ ده وصحلاو طذلل او ىلحلا رك ومد
 انة سط هيف اك ذ هك منع د

ك نا هرعو ئيدثسر ىنعنصل ىنوف ترب رع
 ج٠. وعل هلا ةاسش ناو ةبش يش

 ردو اج نع سبط ؛طيدانل بشن وكرطملا وادوهملا هل لائامل ءلاما زهد اهل ادت انّرر وس يا

 يئس يل نريد ناز يؤ تسلل و عش نع لن نا ان عزاولا فحضل فيد
 دهؤلا حررع ىلا انهو هربطرم طريسر اس ىناي دعا! دّوذ امّيعرْس ىلا ما رط يا

 تشن يئاز داك نا ميعع د انساب صادلا د ترع ننإ نع به دب الا اله م
 ديه

نيب هب ضرعإ هولا مويرمل صني ةبارلان و دوهعو ملع ي آول اذ ولا ةكرات
 , تاو الا 

عل ارك خ نوكي ود اون الاس ودع |ينغو ددخلاب هلا شت
 "تين دب» هاتس از

دل هن اهيساوددأذ امس كركذورريطلا ىلعاناجتو
 «..د قلن بصي ةزعلا لع نال هره

 الد نطيم كو جر ذدل ايون اذونم اعيبج يف موه ذهر ردلاو هسكب هك ل
الهه هل اذولا يح دهدل امرك لع لام دردافلر ذع

 اقدر ردل ارح هل رذلاو ذعر دفل 

 .يلاباس يئااطراخ مود طل نا ئسج داسن اب سنا نع د دادوج ا ىسل ايطنأ
 يف مكرطانوهبلاهكم كتم يا رغوخ' يلع طز ينو يج مفنيام مول !ئيهم رحال
 نمو أه دج فير ةيبرطم هذه برت يطل لع درو نذ هيف و مخالصا
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 م اهبدم نع يد زرعت وا د ىنئلاهارانلا قه يد: ئطدلاب ف وللا يق ب ده نش نيل لخ دام ْ ظ
 ادعم اومن رما هلي ملا اول ولا يبا ضارثم ولا مف رخل نهاد ةدساارع مح ل نا لطنسح دانس إب
 اجر ورع ئيزاوباذكد حبلا لا دحا عارم نارعام ةديبعول! قب وديع دي 'هُلَث يانيما يندد نا طلسم رعرجب زلا ]نب ةلصولا ئيدلا ضن ةررعزع كالرحالاجارط لع يف
 ود زملاىر وح ناو دبارهصا ئم :صاخو ١كيلخر ١ صانواريز و اياوح ىب لل نال تاق
 اناربب رنا ل أش موه ارتكب يكد اي نم باح الا موب لاا لاك اينانه ذخ رلكتنااييفا ئاضا
 الاد يآ ىلع ةدراو ديرما كايف! نورحاتتب اهيهنومحأتب ايبالا يا يعاد انماوهئبتر . ذه طاضوحل وسر ينيب ىدوطن نااق ئينمولاريم لع نعت هزل دبع نار باج عاش خا
 7 ةدراودل لوسرلا ىضوبك يل اغا نهد نموا ىلع ةدراو رعرتكأ نوكأ نام دا يلا اوجنا
 ١ الهول لاَ+ لنج نب عرس نع ّن مصي اصح نم ىسيل ضوخ انا يات همباجا مه ادد ىبيل ياهل
 قيد صل اركب وابا نعوصاخنا ةرناعا نع ةصاخ اوم نان نا © هلاسرايعو بن رغ
 نع ط راو ودعي بها لع هائلخي ناارهل حو زد ابح يف اد ن ومس ا ينمو تاراانل ارجع د
 ( 0 ئيرمالادحا رارلا هذه يف اهفرص يح ىاعإع وا ْغ هما ايام دزدأنوب اجاانشبَتم أعدل نم ”هره نا نع >ىيد قل نا لع ىئسلا عحرلا دبع عضل قيدض د انس أبد وعسم نبا
 | يقعد تاسخافا راهدخاو الاوف سس ملاوع دا ذا ميئاه أزعد يلو هاررساذ
 ظ ع تمحماد عيناو ما ةءعافشسايف ب انفصال هولا موي قال ةلعاضتس امي رهدا
 يك اعد ىف بعريل ىيحأربا ناو هرجا ول رو ايضدا يذمارملا يكل اورو م نب سا

 نها نم .عريع نم دب يلا يحابحا ينب لد يا يلد عب خالو يدل ن١ فهتسال ككاذ
 1 نب نلت ىهاربأب س ننا يب و١ناارك 7 مرار اخ دايخ ؤيلخلا عيهاربا يبا ىو ناو

 | |. ريزد ةملات ريزو ينولل نط ملاحلا صو دووسم نإانع توبا اذهو هول
 ا وكب 9! ىابحاصو ياريرووهرهيظو يلا ا لاين هلا لنج رلاوهو
 أ ظ ردنا نعافهرع د ينو و ر,سسع ل0٠ دمعت نم هه الخ ١ |ىتوت نسا ىلا راسا ميش رعد
 أ لكلا ىف د دوج وم ياامس رسمت ير بلل ةياور يف واريس ١ يت نا رط ”فيعص ديناسأب
 : هم ذك غانا «ليوم وا بج دحاأمي يسبب ل دا ةيع املارع الا ئبد ر ويس دام لففملا

 يسن زر ىذا ثمخلا و ذ يارس احن !اناو بره ىيدماحلا رجح يا دوغ ان ادأم لسا نال
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 اع ابوس نيا يبن ره يلع يا يملي أه دبس ودار لاو الا حم ىف درع
لا ف .هدلا وجي بزل دحام ناو ىب ه دود

سهلا برعلا لري رح نه هلا نير ينارعك
 0 

 همس عسم اريج نحن ند اكلم دحا" دع ىهن يذل دز ضاعن ناو دبل
 |ىسلا لعأ نم ىاربز وت ضر الا ليتحأ نه نيون نود |ىسن ا نلمح أ نم ندربذ و ىف نا سكت

 نه لضحا :طصما ناهز رعي وركوب اضرالا لمحا نم ارب و ورب ايم د ريح كياطلا فا

 نب معبأ نعهر داون يف ميول هوا ىيلع و يردنملا ديعس يف نع كيب الب دايربح
ا لحاد لارنا ما مه اجنا لزع اوس ن كيس مجرلا ف ردك دام نار# هرعو

 رنا هد خرعل

 داس يبا نع نول ولا يبول بط وه مترل أو ذزعلا نع لاس نم لا" دهامدعل هلو لاغلإ ٠

 , ل نه نم لرش قر زر يفا شمس ف أه نحاو ارذا ن مس د ارلا ع قيرلاةرايع يساو ٠

 ...٠.١ ردد ا ةريسملا نجلا باوانم باب يت ياةزجحلا نيعزمع نيب اه ند اطورم
 ارطلاازكو عرج اياورلا 'ىعسن من در و كم نيباكك هاوس اماصار عدلا بابلاوه ا

 ا نيم اهلا يب رسم يعل ب رحنا شم نااط ئسح د انساب ىزونفلا ديوس ىنا نع :

ظرف مم يدتس|ىلعلا ازكي رجلا دربإا ت ا ظؤ امن ىدّرف امسايف مونهل اكياموجلا .
 ال

يغلا لمت ن١ ك[ش وا مولا ىلا ا ذاه زهجخ او لالضلا
 كش و ١ (لعلا"كناهإ ذا اذكف ةار

 , ةر دسم لفل لب مارون ااا نع هم ندا هيث ادا ذاو سان قم نو
 بم ابله ودياور يف دارو د لاءانريحاذ تيم نال نمو ؛لأخت ء وذ يلا ةراشال ا بيا و

 نك محاد رول أببس مي الاس يعن ملوث بدر وه املادجول يلع ءلخ د نم خيي ارسا ينب
ا لصا أيعنب و اوه انباو لغو طاف 5 ىمد امحأ مناط كله نب سن أ

 كرر امدلاو لن اي دل

 ث انانا بسلا جو كلك اهينع نأ هو أخ اهيكد نه مول هتسياعس لتتم ركبت يدلاو

 أل )يجو ر ذا نع د هاهبلا هيرب لعاب (لاب هند 1 تلك اذ عون ةيضس يح دن تش
 ناكل 6 ديزي ناك هرقل مهو اود عجرن يا هييطعو دوهن يزلا لشن له يفض هاب

 2 طمجرلا لع هرعاط هلا هَ اع ما عش اذ يقحالا بلك فدا
 ىلا نع هود اًمادرع عجز هعرول نه و واذ ىمجالا ىث ىص ومو بشل دوب بلا

 ........ايسياه يو هس عج تارسلا لمعي يلا فمن ا طن سه وعدو ةربرع
 *ي ”يذ تليد لاوب عزب د هيلع تس اكؤحر نكت انسحل ا زهد مابن دلاواةرخالايف
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 3 وردد مع هللا كمن لاف لا غرد وب يل ةرهلا قعي درا رازداب نون ذل ا ميدو ةعامش ظ ا( ياذلعالا هذح ىدوجب نا هديل نب! هد اضل دجا هنعاددد ينال ماع نباةع رص ظ 7 [طوفس نعشيانك ضرالا يلا حررخب ها نها ردح نم اهوجامص عرزتج و عردلا هن عديج طش ظ لح لقني وب ياوجردلا ىإ غري ةزحاد ةبدح اولنكس د رح الا تكتفاف يرحاا م ظ مولا نكد .تلح نمد يا نك سحر مأتم لم نرمح اتت حال 1
 ١ نيلطالاب نيلياقلا ىلوجلا بص ذم يبدع ذه ةاص اضمل ديل لستم الذ اينروت يف رغم ناد .١ يلع الش الو عزيانجاديرضت 3 نا وويّرش لذ انام او مضرم ف عدد دش ذائا ظ موو اون رنا نايل نعل هلا نيرا لج يح نا الهدد يذلا
 أنسح الخ ءاطعا يقل دوضيم درع هللا بحا ! ذاخ مع فيل فاش ددل النص ةزرجب يا ةنو زج ظ دخلا سان نا لل عرونج وم ليد لف هاوكإبب فيتض دانس ارب اج نع د يللا وروما
 ١ ريب ثح دنا هر دص جرير ئل هلك يلع ىضيني وا هها فوج هيلع هعسطب ناب
 يا مالا جار نا فيحضم دانس ار ةرب رح ىب !نع تدلك نه ل هاه ةراشا ذو تمي ايطرؤب هني عاتو عاضدرؤب هْسعا لا تاقخ ياوطنا دس هما . د ارجلا |روطاخ قياس يناءدزت مد ل ارملا,رتطي ناءدلا تلاس نارقلا ند هب ديملا نر ...١ تنم عارم نااط يعض هدانما و لرسرمرثك نا نب لل انع هدداؤلف مك ايزي رفا
 كدصصلاب داو اذه اصمني انس يااطحا, اطخلان اطيع فاعلا نكرلاو يملا ديل ابهه هلسا١
 2205 زين هلو بس لاذ ريشكأ ف اذوب نناو جيرلا بلظم اهيل اوببهذ١ ياسر جارت اذ - نول نقلا و رويل يوصل عزب صح ن١ مط نسح حازساب ع اننا انع ماللذ ىمع ةداحا

 ١ ١ ٌراَساوا عي ناايزعورخ ريتا راع رس انالا نؤ١ هبل تاس هداف ةاهاقا لحن يق'ان١> 7
 ظ ب |ىيصلا ف يدر وامل اوني لز الاف متل هنلار د بارع لا يت دح أشم زهد اهملعب هللا ا

 0 زيببادج فيض انساب رفا عابروج يوي لطب بأول مهنوباووسسانباو 5 * ٠
 اليداو هنوب بيس يذلا ماوطن وبارظملا نعدب فك م51 نبا قفعأ نوكمض عنب عطم نا
 ٠ رمكو هلب وب 'هدرتسم اقارو ناب هجرج ناواهرأ لكو اًهيراّر يأن دلل ليم برع
 3 يورو ريل اولا هريص يا مهدلاة دس و بلا ذب ,ىل و هايس ف خلاب د ازا

 نه ردي ايف ممل قداعلايلماث رقم اذ عولرم هلار د مما هين عج يلمح!

 اس ا ينم يي

 3 . وم بصيص - : عمم 5



ناولا ةرث د م نأكتد وك مه كرا دولا ةياغ يف اسخن ان اطد اذ هتحارت
 نا نعٍضرحُت ان ةيطا

تلل هانلا 5 اناعم نا هل يود يديج هد انساو ككوب١
 الد نايس ءنلع شمس نا ايندلا يف دب

 ن أيس نن نسسحلا ةرخالا يف هيلع سس اينولا هيلع يس نمو اون هىضغي ذو دحتل اهرهظ

 يك نب للالب نع اب اعلا هذرعم يا ةفرعملا باتكيف ميقلور ا وواولا مضب ن ادجولا باكي
 هل الدل اوان طيش دباولائنخ يف نحن نيج ين يرام ىس رجم عمنا لسه وسلا

 7 نا الاي هيف دانساب ع نع دباودل ىلع سرخم' يلفت هركيذ هنوصن هب اها ىلع

-ّ 

 يفاطلا ذكور هدع كله ىلا ئلخلا يف اذه نكت لش انلا يلع عابطلا ىف نو هّضلخ ا ذوك ناهي

ود هببابسا ياه نرلا مْ افم نا ساه نب بم اهم نع ةيقب مىند و ةريرط ىلع ١
 تا وح ج

 هلل ولف نمو هلك تك نش مر اضن يرش ىلع كيت اذ د ارم نا لع يف اقل هللا ارنب هنعخ يا
ردا هي وه ةهالب نم مخ وك هل ايع لع عمس و نم ىا

 نمد هد دهن ٌقزرلا نع هيلع هن 

 دابعل أ ا را هيلا قاس د وجب دببع نه هلل العا ذا نيد راعلا يضخ لاك لَ ل 0

هام ايبا هريغ قزي نما يشسدحادزحا اف محلا (شلا وكل اعرب وهيب ع هلا اصل
 د

 فوضصد انساب ىشايعدارتالا ىف ادق موس وفه يما وشو : ينال ارييضل |يلع رف وملا هللا

 ب رعالا ةياعر بجي اهع هب "يطول يا همهوون ول ايس هزم ا نلت ناضل ابا و ماكأم نا
املا ىلا دوف رود رعي 414ه ود ةتساتلاَّت اولا وحوو ةفئلاو

 ى أه ول ىلع الا "

 وجبل يف يكر ورم ' ظفاحلا نارسلا دعس يلا ةربن ميلا ديس و نيسل طر[ ايسن ادوس

 عرراتيلا هنيراتف ناكل عيدنح نب ع رول بش يف الا كا دبع يدل معاو
 ل وعلا ئمزحياع وند هزم ناين اره ناين اذ نيدص دانس اب ىش ١ نع نونو

 رمت محي و عفا يب زيد بنزل دعبي و ديعبملا بيحس نخ هيو ف بوتماو
 ب سدانلا بج اف ةاحاصفو ةلغ هلزن ابطتخم نالجرم دم و نيحدل اا دورهم هناك

 جايسلب |ىح يمن نم ناواروس نايبملانم ناط باطنخلا نب ع نما نعت د عج كام

 اندم امو ذعوما نم هنصام 1( ذو نحن اتش اوم اود باطما داص هلو ياي رك عم
رواه هنم ئكت امومه لم ناكاناو ىطملا ىسنجو لل ذ ونمو اهرورع نم رب ذبل

 

ال ميمص دانس اب ند ايع نب ا نع درد رعت ايلع هل (ش ال
 نب نأ يأ اب ل ايبلا نم ن
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 م م ياكم اوامر هل وام وم ذهالع وك لم مخل نم ناو نا هاما( ىذا رحد قطا رجلاب هب هرج نع لشي دايدحلادجرجدججملا بزيياهىرهانلاّمب ارعو ببك وبلا عرودا نم هابي اد 0 0 1 ا ات رك كلنا ازا يع نانرللا نالت لاو روس اب لايتم بوح زن دم زمرد م ودمع 0 0 يالا ا ل

 اىإ ن ودل ول ل مضاملا نم نا لبي نمهدانس ايفو بيدعحلانبل برب نع دابا لب اكرم ميا عاجو نوم عاما مماسن اف للم يلام للا نم ناو هش و نسح طبيا يي.

 هشثاولا ى دم
 دلتا ممل أل

 هضرعيت ىلع

1 

 هب ىْخا ترج سلجي ناب مرم تمصر يد هنن بد١ نك سما اجلا فر نع لخالا ون 0
 هنمارهريغ هاد يو هللا لربع ا ةىللط نع سهر سلط عضا وبلا نمرعاو ظجراذ ساحل ل“

 نصا كرك نا دح ولا ىلاغعولا واووزصلا ئ يصارع إلا ىأ هاج نم نا م نمدح «دانس اراض

 «دارهاولو لبصملا ىندن نجرلا يل نا بالا نع دعب ياه هب زويل يب نيت ني ةناسحولا
 ةد اانم كر خر املأ دركي رد هزيم نه ةرارعلا لن و همر دج رابقلاءاصخلا نم مندت حست
 ةيلصلا اعرفك هل ابو ون بوي ذا انه نا ط عيلان دره عضل ىروض ةريرع ين نع دار وتلا
 ده 5 كن وت و هزن د وفل د سيدل 2 0 1 اذ أ م. نراك مرودو دن يباع يمك ىلسملا يا ةسيعملا بلع ف نزخلاو ىاعل وحد ععمج مو ا سووا بو ا ىو م عرج وف اسرفكب لاك اهرفت امد لنج لا لو ككذك, نايت لو ظننا لو صرعل ال

 تاهوم زم ف مست رك خ دوب ايرك كي لف يرحالا سر نم تتش دمحم 0 سفللان هل تريم ارك باننا ضرما ردحلا دز واجن ابتا فرسلا رص انا هظواو لب ىيعص دانس أب ةريرمص ىنإنعركابسع نباح هانم مورتملا نه دن لف اهل اى دخل ىكا نتا 0 ١ 4 و ,الا يري ةلفداملاع اما يلب نحو ينازتل الاد ْ
 هنرولا هرم لس هلا ةنيدرطلا فا ةنسلا نه نا دحا ىس هل نكت فرع د انساب نس نعد ْ نك

 3 ٍقارزرلا باب ىلاةياود يف هردضلا عرشه ىدعملا بيش فصل أها او هلاسانيا كلو بكري اكد يا باكر لحاواياود يف اذ دادل بابي هل اعيش هفيرط اطرلا ريا
 نع ولا ىف ءإللاو جارد ىف املاو ةرنسملا نصا لوصح يف أك ل والاو حا دلب نم نام
 أضولا أه امحا*“ ١ دي لولا ءانسللا ياةرطملا وم نأ ط ىنبعص دانس ابءويرر هاى ئغو
 ئه هيام دمار اهب بر انا ىتقد ٍلظل' ليزي اكاوسسنا و ةرامطلا يف نض هلا ينل ىلا املا لاما ا ا لاو نمرضملا اهيلع'ةرطخ 2 اي. مييارشملا اهيلع كمخاو
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 كو وا ا ب و يم ع

 - الل دلل يجو ع صل ل سس حم مس مس سس تيس يس

 ين أ دي دحلابمناعلا قاحد دذعس 21و هريع وا يلح ملا زا هلاو,رلع يوت نا قام

 ل1 دا ريغ دان دج راعني
 ا همس ريس مس وحمل بما ٠

كاب علا ضن يااع اجامل لاو ماصالار وهي
 دارس الا داراوا ؟ صولا دحن ال

 يذاثل ا درع بجاو وهوا وجرت ئه وس الا هيلع يطيب ام عطب ين الل و:ندنلا عطب ركذدا
 : دش مح نزل او بوجولل مهاجفلا) ريثما ربوملا 5 ممن اب دارب نا عدد الو هلام نود

يم ناو ثمل يلا هل نب اضهاس يون نمل نم نا عطقنم فيعضومع هير اينبرارع نع
 يانا( 

 يف تا ذم هدا لعج نم بيطوئيع اريج ا ينسح ىف ومضر ئيل انه ثلا هاما
 ه اضرمرزلا هي لن ىلع شما عيا ذه هنللا زوج نم ؟ىلهوراهد و ةرصش دس لوو ديدن

 هسلع دري احاتؤم هلوجين ا هاضر هه لدذ درع نعى دد | اخ هل :لرزعسم شيلاو هلل

هلل د أسهم انما 5 > لاننا وأو >لودلا :رسوفه
 رييهوأدنمو الاصنا كف ةايسلا نأمش 

 *“ نين ىنيوض دانس اب سن ١ ئع ءابسرخاواحج امهدلعأ لطخ نب ذلا نه ياخ ىشلم يحوم

 انها يندم يعو سر ىلا لع قلطحد حاتفم عايل تارثاب ذو انا نمل وباج
نئازكذاوا را ذا نب ذل لاق فلا ل يسرب يه نع نم هللا ركز نل

 اذا شدد ل ! اوارانس ه

 هلع امايلوالار (وّس و مولصملا تاس نم هيياعره ام يفتن ور لع هللا اوركذ سانئاوعار

 , ئسح د أنس أب >يوسسم نبا نع بع» بط درع و ةوضخلا د [ وشنحلاو :ىدوشا» سونا نم

 ل "وعدا | هاو ازجم د هلعج ١ تمن املا دس و هللا سكت ايع يسانلا نما
اب ىا توكسن اب نيينع نيولع نوهأ ولا لاجرلا اوفا 6 اجمد اصتن

 نع (نيص بزل 

 اسهل وع او سا قا توييبلاب ئعف وغاو راو و هنل اس اىلكنح نم اوجدرو نييمالك

 ريع هنا لإ من انع نع يب دح يف كف ررددا نعوم هلو مويرتلا نع نيهنهو نق ومد
ا محا نه نه ن اولو غوص ع يز ىلا نبا لاقي ا نسم

 نلخئسح كرك يدا الخ  لنسح يل

 أو بود نلاو برصلا نش ه“كرلا لع نك كيلذجلا نسج نذل

 : 5هليجت يأ هللا لالجا نمز هكر ع ننانع حالا درع 0

 هيلع ِمْيْرسلا ودب قرلاو ىل أجلا ىف هر ود !ةامشلا بح اص قا ةمزركا

 دحلا ر وادم مع يا رهم نيذب هش اطملا رع هظف اح ىا ناره ال ماحو م ذونخو

 روتي ٠ نم تالخالا مراكب رب



 ا اب و دو ١ دلل ٌةولص ميم حال ليمن ٠ سناب هود ىذلا نايل اةلمج مسا يفت او انأش ا يااؤلا ن يكرس أرسشن نو تسنح مدن نا ْ 1 مال باي ؛نمن م هعضو يدي يض داساب ضان نرحل ٍنطضومامرظنب م ظ ْ |. 010152 يسن ولا لوس مذا صدلسابهوضااوس هوان دك ْ لاقحلا لا رمي رتل ن اطلسملا ىذ ماركا و ءينداع قاد ولت نع ديما كو نلا يا ءنع 1 ىو .ةووخ راو داو دودح فهد اهم نم هيلع هش ا وءنرحئيخام عن دبل
 ظ قرملاو هراّمحاىا انطرع ىف ملأ طتس الاي رك د دنهاو لابوه رك يا !برلاوفدا نع يا ٠ 08 يعض دانس ابرد اهرع دوعسم ئبا نع نمغلا بانك ىن نادعبم الا خش !وبائيدلا داع ٍْي ظ

 ظ اوس رع هرم هرّس انه يا قلما قرم !ئم ناط يوم دانس ايديز ننا دعس ئعد م اخي واسمك دو دهاشسا عركتاص ىهنحم عضاوم ب رتل هح أس زج نج ٠ يغب ةلؤعت هند ول ىلا نيم ىنمملا يعرعا ندرقلا نال بس وا نرد وتتجه ةعيش ولا ةهياع ]
 ٍِي عطش نعاي : رفع نم ناو هدب ةاكةذاسم د وح يلع لاي يثري اسم
 يف ةدرايز يا جن رملا هير ةانشسة دامع أسلا انته ناوؤرك دك ناما وا دهيع د!"هم ذ هل ظ ان بئاغنل اركذ و ةرجاذ نيدو "٠ ةهرسوا بضع واد وم نع روب رسم 4م لامادخا
 هيلع أما ودو هيدا داهتجا يلع قا صرحد نايت ااه ذي ني يل حاجي بامسالا ع نحرص ضحل دلح يب دش ادح وم ناك ناو من هل ئّيد ىف انهن د'هلالاو» ياني امزح هلك ليو لاح يل ني دز زف ومالا يانمومل ىنخ نمل تان لاجدو الما | وع اىلا اش ١ ررسا نب بازعا هوساو ز ىف نع نط همي |يس ا يلعامي لدتس ف ليي يح وارف نمساطعناأبدلادنعمب باجسامااداهنل سايت :..-.ييرانج نع جب دما نا هيو طوخ هلفسا ريس اره حارنق ندبلا عم ربسر نال هل هسباو هلام وقد يودلب وارسل عض ىميرل سبل ن وضرب د هن وسي يئااريهخد مهلا سكن أسند ىلا ةسسسج نم ناو رح اره أصنا ىذا طلاع لغو م انك 'تدجو ثيح رهن ٠١ ميج وح مب اااىبس ل حاكم يف ين هركد يلا نيب عجم اد١ تاع اهتم نصا نهاد فر وج ف باح يرجي ان لل وم يدا 1 202 ةدمسح نه اون يا هيلع ؛كدي طخ نا هن دايع ماع قم ناوأيبتجاول ه دضرم



 مل

 لش ماعلا نال يق الح و هطخب فلصملا طضب فاقلابتضم ىف ةنئمْش وةرسلا كانو

 . لامازج ناكذاو قاننا يف اطسّو ياغيف الد و هقلخ دعس هل انش قلخ سف هزجن

 يا أخر د هدّماطو هل احردم لع هبه نستحو وظن ن بش يا كتاف هلو

ملا يدا يف اريد عطل نال عوط نع
اش انهو هللا نع خاطتمن ا سسان

 9 لزدح هنع م

 اناس كابو مارح نهربطلا ةرد اخذ اهئ نم برلا نه سفن نإ نائل الح ف
 ده اطاذنو ل دمل ف ةردزيص عم نوليإب لوجوا ي وصااجز امالذابةمافتسا ف

ليم دارو هيد لامس رئس الا نع ياغي نعال د وهل ول وهال هاض ىف هل يا
 7 

ني رّثك وعو نلوملا طخكوس أ نك هلا داع نه نهوملا ناو ةلدوا ىش أدب
 انوا ناو ٌدياورل أو ى

 ..ءادضعن لتي ال يا نيم نم لع نيحيال وسلا نم نينهولا ذيدن يذلا وحيل هلا ذايع
 0 قنا امعمضي الو هج يف ماين اىلعدايا هبح هلوجب لالا بحي نو عايل بلعروجلا لع
مي لو ىطحلار انما مانا تءانسملا للاي ديس نال دسكال و هيلعانيما لدج ىا

 نعرعالا يف ن

وُأ ناو هيلع يذملا نيملاب رمد وامسح اناوبحال وأم دا ىعلن انو
 م تاوىا هيلع دديّس

 نال أ وريم ٌةدلصلا يق هلاطؤبلالعا ناش نال باقل كلاناعارتب يازب اند الد دوه هب يلع

 كذالزلا قابس اههادا يلا يف! رص أكل ىلا رشم ىلا نقلا هدع ب ةالص اجود ع ىشنملا

 ؟راضنبل لاق هلومل ال اذا يوكن أذجرلا يق هررجلا نه غزبج ال33 دشملا هوس لذ موو
 و

 2 هيلي الو طيشلا يف مكيزل هلسيلاه وك نبال وسهلا ف نرلا نه هلل يذل اباون اة رك مزال

 هلل ام لع دارما وا هيلع هب هدنارغنا ام رلدي قيس طلاب هلعف بري يامرد رب نورقم نع

بو ظنا وةيعوتما ملحم يزين دارملاو هر م3 يت واني يكرم انهي
 هيلع ع

 منسي هيا ورلا طفل د صم امن وعاذك نإ ريد ىزإ ؛ وح نما أوم قم ربص سنت طع
 دا يقسو عت لادلاو ميلا ضد برزج عي ذمرملا رك ارهاك مالا نهوملادارلا و هل
 0 قحروظم ىاانزلا ضن هيله ضب ملا عترن نا مف امدلع ياةعاسلطارْشبا نم

 ينبت عرتلا يال اجرلا بحبو هبرش هاج اريك ينأ“ةرعطملا انيل بيلا برشدو ركتب داكي

 تاو رن نيولع مون راو ىد هارها يعي راةياور ينو أره ا نيس نوكن قحاشملا

 ١ > اراه عاصالا دنع نيكني ناهاعامسلا طارد نم نا ؛للم نس نشا نعد ن

 ١+ لمه دوهكل ١د و ينصت ةةيمها ىف نع بط عدبملا لهاعانصالإب
 فيثنع هدانساو '



 اسد رد اجامل رعاة رج طماع ند دجياد را نس م تتياضج مزج يا دهسا لها اريد لامع اسملا هاما نيه نبا
 يبجش ,ركد يراها ارخلا نب هس رح تخحارجلا سبب اه لس نعد محى هلا ىليصحا ةمامالا
 ل يلف انا ناوبخ ؤجرلا زوعلا موي اور هنلا دنع ناعالاةدابح ى'"نامالأ معا نه 4
 ”المصف سني دب جيس يل ميل ومدن 5غ ! نع هي انك يف اع امس اهيا لصن يامي اره

 ىلا دم رع سة حاحا شييحارك ذ 0 موي الدهو الوب |رميه يضرحابب ملكي يا
 ةكلا رند يرب لا عنيظلا بذكلا ب زكا يا لا ند يرفع نم نا ل يددذلا دعس
 هم د ل ينانار هينيع نا دب ي'جرش مل اه لوعفم يئابٍب وصنم هَيَنْسل اب هرديع طعرلا لوا
 كلما ١ «ارايو اريام مرانلا هاون أمن ال ف ناك وهذأ زكىنانم نتا لودض هانا اهأيش
 يروا يرد نم نا رط نيعضدانس اب باطلا نب ريغ نبا نع ىح هللللع ب ديل نك
 . نالف نبا لاند دمنا ى ىلا سيش ىا لارلاة درس زجرلا دي قاشاباو ف ور ويضعها فل ازعل

 5 زخ وبال هاك روان ينو هني يدا اردالاب رن ل اه هريع يري وا هرب ابنسيلو

 ل ام هدم لوسد ىلع ل بو ديلا لبو امب هلا نعول امتي درو يهيعرن اذ ىوت ولا نم
 توريس ااه مايا شخ :ره نا هله عّوس الا نب ”لئاو نع مه اول امل ةياو رفد زن

 ازمإلا ماي اينما ىرجلاف ضف ا ارع اصلا و" فرع موي اما اهلا نم نال بيل امال

 ضم“ ,شو ةيزمو اذرث بعوي مرش لحد دا يلح هايش ةاشسملا مايا ضحارفلا د'شرعو
 يع ”ٌنمصلا ءيثو لدلجلا ىذراوج يلا لالا بابر الص وي بيس زدال انصح رشم لاذو
 , ةضورعم الص ناذاةنالا هةدبا موادها لسع م اريل بغ
 امال اننا ضرولالع هيل ١ ن لاق كملب ى١ثصرر | دد و ةكيلح سرقت فيكداولاك ٍط
 0 مولان اهيل ١ موب رميت دام ما يم وبه شخ اها
 راش لن كا ليملا كر وأ ىلا نس اواولا نوسو5 دفا ا رشح

 قوفعو هلل طب اطرسمل اوبال ريكا نم نا ط ىتح نم اهنع ننخ و قايد الادهم
 ظ لح رانا مالا ْ اهييج اص ىو او وهب نيع د ذاطلا سلا نيعلا و نب دلاول ا

 . لع ذأف ىارزلا دحن اللا اذ دجوب الو اع أهرلغ نسدتك ياربصت يلا ىه رص دي ةلللاب لاح

 ظ را ىجلا مولا قام عجول حينا مان د ان ساو

5 

 او

 تلا نياك



 ترحم ب ذك ناب يكاد رولا هانم سلا يف ناك الع باه حو
 نه ىلا نسح هدازسا و نشا نيئكصت ن وبلا د5 ول امتب ىسنن نب ءدلا درع نع كرش

 هد واو هداسنب مرحإو يوشرا ادلب نإ و ئيرهعب ألخ ييسحا أن ايبأ نينموملا نمكأ

 ةاباجعلا هما يد ! نم نا عاطقخا هايذ نك نسح د انس اب "اسره اع نط كر ةنريعو ةيراذاو

 تلئو ار اني د نصنبن ىدرولا عندج ب ايشلا هابط عاش يذلا للا ا وسما ىف ب نم

 اله هل ضو ب ءايلع هزل نوفل لع مسسمملا ذا هللا روكا كك لدعي بلم ىتبس يندر اند

 هيلع هرج كت هبل وجل مب وب ذ هلل هنل ارخل ىاءل كرت دحارهتإلا نيج دل يا هيك علب

 ردك ,ىذ ةفيكداو دانساب هرم اها يلا نع برب فصلا ءاملاو
 0 وق ىد أ نه نا مهري لا نع

 دما ةداث زم يزهزوحأت عم هللا 0 وار وجا لثم نوهت نيدلا ف وه رتل ةعارج ىط

 وركب ني دالا ره اك هللا لوس رب نع نه ايش اصلا اسما نم لوالا
 َه رشا ااه ياركتملان

ف يس انا دبدلا ن ايا ماه نم ا ف ئسحر انساب عملا نهزجر نع مح
 يا ذب دحؤك ى

مو ناك هدناأس اعز هْوَمَحأ هنا انا لويد هاقيبلدت نكت ثيدحإكب معي
 هللا نا نيتومل اكمل ا

 ينم رن ريع ىلإ نع رسم ”لظفاحلا بدزيد اشي ناالااوغ [// ذ العا يلا ىشسل نل منال م ىلاعت

ااا نلركع ىاَذ ةلصملا ماع نم ن ! عضو اد ل نس ابع نب ةكراعم فعل
 يبون فصلا دم 

 نه نا نسح دانس ابر باج نع وح ةدكوم انس وهذ اهب لوخدلا ةدارا دنع هل دهتو يدوس
 اوغاؤعم اه هل لاَ نم هل اما ذهو كَتطو نه يا هاكدح ١ ةرب. د د نم هكسنلاب مرن اخ اما

لا ند ءيلع منه هارحالا اولضفخ اتسع دجاولل |
 يي ا هل دف ن درحا ىسكع و ٌتاّقيم

ح «© نع نأ طهادج هاو دانا و هرب رعد ىلا نع ىه دع
 دليجن لا هدلناو دلولا ي

 اين اراضي اهلكق باد الاو نارعلا ليد! ذكواهندللاو يبدا ىلع هل ن وعر ناينفا يهب انك
 عرس وا هج لازال و كن ذو كاهل يلا وس هلا بحاب ةيمس ناب هوس ١٠رسك ناو كرذ ص

 فوهح كرك ذار و ومبودرملا يعمل نم ١نهعد هنيد >رطشم ,يلع ظني الذب هناخ غلب | ذا

 ملقا ةرجاو يل ايورمأك رن رع واني دملاب نع دو ةكب ثجن ينل ناو ةدلصلا يياعتك ةبجاو
 دهاش هل نك ىنوض ءانساب رب ره ىف! نع هير ايران ١ نينا لام دل ناكر المطل لاهي

 . ولاول يابانواهاده ربو هرع نوي اولا ةداحس عنا
 رن مناط درعاو يو رب اج نع كت برن! نمد وزيد و تاعاطلا مؤ كم



 |  هّماواهتجوز هنارما يلا ىدعي قجرلا ىلا موي لتر ميما وفد لزم هللا دنع ىسانلا

 .١ اضف نجل معايا هقحام برا حرم شنب ع اجل وةرهابعاب يات
 دبع من !موي ىلا لزرع ”ءل نغه سانئارثن نم نا طاترردملا ريوس ل! نش مكاجاحالب 03 .

 هيلع ئلطا زول هربع ايددب هني عاب ياعرتع اهي دب ٌةنرحا سن ذا درع ه ارح لكم ناسا يا
 ف داضلا يمد نما وص نش نا لن ليهابلا ءاعاعا ىلإ نع بط هأ رسل شح اهنا ايلا
 تار ماؤه ض هلول ذارإل اكن هددلا او زعمت ىع انا ىلع نس نا سرع ةفل يف اهيخو يدب ةذل

 شزر ند معيب ىلع يلا [بصو اهيلع ىا هللا ذي يع اجاب مؤمنا يع اوال ذر
 ! ,دهلا وح غراما ناعم «رتع ف دياب ام كاسم اي يا هدا اكد ملاع ىلع ميم ناو هللا

 دج داوّرجا ى'ىصنرترحرخ كيلا هرتكر ل هدل ا ذرت نان دروقتم نور ودام يعو
 5 لاحول هكا ةركر دهنمل اذ كر هل بمح هز اك ةه ارك ةكرع د دربال كركر داييقك لع

 ”اريرول و تايلكلاب منطاحاب يار _ مكمل ناو بابلا هلع ٌقرطد بج ٌّنرح طير دداهو
 دالاو طاطتلاو ى هرسل اج رمل اوةاخا رئارلا نع مورلا عج اعاتشال يلا ع هل الجد

 , ملفومو بلق سون د دنع نإ لش دبدص اس اني يدا يملا وانما ينعرلا يف
 يازيوسااو هرب طعن ذود دار اب ركلا نا ىف ددّوملا ١ كش 6 دتزلأو ااوجو برطض

 هربلا دبعأع ز اجاضعلل طخ اس لاب هلك هدوكيت نمربردل هذاحا ذه نمو انقلاب ىرلا مدع

 . هلا دابغ نه نا ل ىيعنه انساب يدرتلا ديدس ىنانع بهؤهأ لم از ديد الد
 مزعل اززعم يلع نع هيلع مصاول هنيدي يف اذ داص اراب دلعج يا هر ال مدلل ايي يسلق اوي ىه
 ناضالا نود جرا رش ند نااار ئع دن د ىق رح لعن ن اهلا لطامزاع مسقا يا
 شع هقد و ناب ايياص ناكاذا هرطق يت هيعرتسلا ماكح الاب نشرته ةامولع نه يا
 ناننس |وذف ةكس يف نيزحاتلا عم وبال نرتك رجلا بيج يا هريوجخ“ ريح انو بويا َنمن
 . "ةيلصايل قارس نما "كر داأ منا يجو لنساب لس رم شهدا لمنع صناتدكوم
 |... الا وردا ئكلع افلا رض رياعلا ن ا ىلع همبضن و نر ذدقأه رداع نا عسانا هثرز وعل
 تمام مصاف يمت ملاذا ايوا مج ارثم هيلع ىلا ارم ىا ىف والا «رسملا هزكنم عفرلاب

 ال الخ تجوب مدع قيرلاداداوا هك دي ره ار هب يجمل
 ١١ داش نزع نموملا باهت ناطت ناعلا نب ةطيذح ىع يح حواسه نبا نع هد جرخ

 ا و



 كرئيس اهظصازإ ود ةرشعن |ىلع متويم نكن هد|هسحو هلع نم نحب يضخا الا منح نايل
 اريل ثراو نلخوادد 08-2 موا ويصح هلوعدي ةددب هولخيا

 ُة انيبا درع وا ءابذ

 ينل ناز رداسملا نهد راملا هض هل ون أناخ ضد ان نلف ننال انسب وا هعيس وأ راف نامت هين

 ,ةيكمرهذلا هلام نما هجرخا ئذ دصو د ملاعرجاو هفح يناد ارحا انودوا ع وادامج
 يعج ف رشم جو يفد ذوح امك نم بوصغملا وب نول

 ام واهلا له ابوه هد امحو

 سان نهدف دان نعول لع يري ة وك ذهل اريل نه يب هوم دوب نم هزت ٍشغلا

 اذارابلا ثيل ىوأ نما صل سوك ذاموؤانيالواهنهالا هلع عشا تاهاذاخةدوع
 اجلا دصل ان و او ةر دن تبرك نما نادت , نعالا هلع ممن مدائن

 كلوا د يداحالا فام ميم در نكي نينو رججسلاو خلا هريبلاهرهنااو نقولا تش

 املوما يأو ومما ن داعم نم نا ل نصح رانساب د ةريره ىلا نع د ضر اعن لونا

 ”انملا ناخ تاب عمت الو رت ملام رعاهيس تاع ضاعف" نارا مولعلا نم :لن

 . تحيل لادم مولا ند وودج هل ؛1كلاو 56 ,ضشدهزرلاو هرغ ى نهز هيد

 تلِع رواد صممملاو اهيا يف ٌقَرملا يوعسلا لو عاني اره اسياد
 هد ايزلا هلم

 هضد زج ربلا خخ ايش ىضرفم نأمش هلا , ال هلوتعزعلاا ةدابر لك و قاس
 بس عن

 خلف رجب لامع نأسن.الا نين نجر ااه راهن ١ ةدشم ددلوا مصب دهزبأءاو كو

 تنل َن تاهل ىسين ان رو هيلع فول ! هل رطح هلولح هب عفش اول هن ول خدش اهم عانتم الا

 ريس ا ف ابحوه نه نا طذاحم نض نيس اي ىمنمل فيدضرن اجنع

 يا ىدزبكلا نسكو سائلا يب م أسد يا مهةلسلا لدن اهل ٌة دحاوملا دبونذلا

 را اساس رياخصلادارماو هنهازمال ها رادع رش اطعتساو ناوندثلل لولا ّسدالا
 ع يلد هللا لويسررايتلق ناك يداصنالا عرس ىلإ فد زن نت نونل )ريدك ىناهت نع ىط

 ١ فاى ورسالك اخ نا ةريثملا ن امج. وم نم نا مف اساء كطلا "نحل نلخبب لع

 ار عرشوا ةي رحل نا وااناسحاب هر اشب ىخنب لسا ةركتأ يله ىشبلاو عوفملا
 دابا لا ييحاو هزل يع «للخا نال ال زد رضزم مخذاخاوا صم وع

 لل ًطيعنص دانس ابو ريما لع نب نسما نع نهر فغ اما نهد هايل
 هبش يف دحا دريس لهل اًملخ ا هرم. هرشمي نا هدربع يلع هافلا ريق نم نا



 تيب

 يقذ اريثملا يداقلا وهل اهلا مد تنبأ اذا ى لخدلاو املا ذا عاطل نالاقلخد
 | لمع هالعإبلجلا شف ١ةلعمبرهلاو نوما عم وحلا ديزي نب عيعارانعب قالا
 ا ةابحلا نم وكب نا كرلا للعامف رامح يا أمن ىلا ناوع نم نااهرعو ةشياع نع ميسر :لرسرم

 | ىتب هاما يطرب تلك ىبلا وبلا ابركذ نبا هول وس نلف بلش أيحامزلان الدبوس
م تا قاعبلادسا 8 ىدحا داعتاض رعد هاأح درب هلم دالرارس ١ يد اياعن نم

 0 

 تسد اين نضج لح دامو بيسملا نيام ا سنن نيعس هلم تلت انهار د بص )|رساو ىاطسملا ظ

 ت١ ىيوط د انساب بهكنب نإ نع بح نكس ُقحنئوعبس و ةسبخ هيلعئتخ روب همدياد 1
 مهله اجاو اهيحاكت أه اين وا طاخلا ل ايس ل وهيس يسلم ابأميمطخريست اتكرب با ةأرملا نمي نم
 : ضاخلا ديد ءادحو و هريرلك ندي ددتملا سعيئاأبو ادصر ستيب دعاس الو نع يبد الويس

 | هشباع ع نس كم سنا ريتك نرحل ةجلرس فيكن بة ددلولل يا إير درست و هيرجاح ع لضاف
 ْ هنن د أوط و هججرد ضع يلع ار طمع ها :نيزس نف ا سنن رجا للا يب يس وه نه ديج دانس

 يم يق وهذان ع نخ هرخ كلذ يف ةآند ال ناواهع ابر زع نهم دير |جيسالا نا وج يش

 اذا قحرسط ارمخ ىنلا دنع انك ناك ليم ١ةلمهلا لادلاء دزس هنويلا تبر دزما سب ةدحوم ٠
 ابق داخ ا ممل لب الم نم ةرعد دس فا ىار اراه مكئاله نارط هركذش سوم هال ظ

 ن١ "ير |يلىب يبدل يدحلاذكه باحرمح جياع ند لذ رانماب رك ا
 ريكا هب دار١ خخ ر أذ نم ازج ئيومسس نهد حم ذه مكر أن نال فض انساب سامع ظ

 ًايندل | يف قنارانلاه ذص ىاأض اواعف يدشن أم نيئره املا, تيملع امي اوئد دب ركل ه
 0 رذلا ذه رص اواهرح هدأ هيه انه ديتزال نا لالا وا لّملان اسلب هزل اوع دم ٌْ

 : أطيب لحرلا نطل لاه ةرداورسعو سنا نع ك ةأهرح ٌةدرس الع لاو عهبح نمرب نئهلا ش

 ا دلولا بصعلاو ماظعلا نوكن أهي ضر ان هذ ةلخد اذان للعالاىا ةظيلغ ؤ
 ْ ذاهبو لمحدلا يات ويح , اذض ةاملا فش ناوفمعلاو ذعل ااذاع دايلفلة لامع ظ

 دليلا م : رحال سيل ةدا دا نه و بس اننا بمن اهّيدرل دلوللمرزاو جلا ن وكب أننمشا

 دوس يطأ أ يه نه لح زج مادي ام رح بخ فو يزم نم ذو ظ

| 

 ش

 - مس وم ع تتفاطسن وهج سس ودل هس و سيلا حج ف

 ة4تكيوةب .. تمس

 ظ رع نم يغري ههنا هريس ياا ولغو أو دب دم بلص يا ىيؤم يدنا نه نا
 .٠ نوت نوكسو يلا يب تبن نه نعل اوك تف نويل ام مم اولحتلد

 09 ] 9 ' ا
. 
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 مهي سدس بسسس --

 أه امعا ٌّقحهّردا د نوجا وك هيقكحر نع املدملا مطعنملا وف هانا دس 5 ةدحوملا عد 3

يرشو يلا ضر الا عطش ع لف ياو ١ اريعالو عطش أضر | 4 هرطو ئدؤن ملو كبطع وا
 هل د اع

 ازا ركز ٌةداسمملا ف ديد شنلا دوش رطب لاعةداسلا ص نيلكت نم انك هند هرهظ شناوه

 !ةضفلا هبحزللا ىة رضا ميدلا دراشدلا نع نأ ف قصض دانس ابزباج نع
 اننا ةندارمزم ال ةمالأ هنا ال اصارامو ةياور يف وأرعو هالا نم 5 نش

 ثوبا ف مرصد ن اكو سك دوج ع تف اهيلاو هب ريتا او رح همملا هب نن ريد امة ىزمك و ١"

 ضيق انين اب يرعشس هلا ىرس ود ىلإ نع دوام نبا نع بط ةكدزملا يلا ودوب لك خو نكماىك
 يدا أوصو ا نيردملا نم وا نمد هلا و تيد دحلاو ىينفملابىداصلا يقرُملا علا نص نا
 نع 5هررلحا "عع . نحالا نيد ماكحاو دخن يلي د ف دان نهب ولهان رظناذ

 ةهيسؤم زرنا نأ ثلا انح نا فوض ةرنر ايلا نع ةن الا يف فرج اكس نب سنن
 نا ر لكذ ربع ملمع اذلاي عملا ناحل ئموا دجوا ةعبس وا تاكل 2 ىأ ىرخا

 هاج 55 ؟هاخل هناباره لزاما رح الا نم هنمهرسنن أها ورذ اذ طلغ رف عبسملاِّ ءرملا دارملا
 دام نكارمملا نس نا ل باطغلا نب ضنا نع سى محيودلا يدا طفل ىابواه وج ولا نم
 عفو مخ هيد يل ىع انلل هزل هون سم نارهلا بش ةراح دم ينل راي لالا يشد هللا

 هبمكن و يعل او و د وةسم ننإ نع ك مكاجلا دنع هن ملو ٌمهطتس أم هّيد داع نعاولش أذ

 يعل ضخ داب ئرصتم شك ةيلع وعسل صرح و هيلا لنمملا ىف ىلاملا ذه نان فصض هنأب

 ولا هةزا فنا يل نيدلا ل اك هلا عطنا طيس عع يا نإ وخلا داضناوسكو
 كر ب وح ريغ نهأ .يسلوه ا ىضن ةوأ ذيب ير ائيلا ظل هاّكب هبا هع دي نغ ه ذخا نش وحلا

 ءاضفن بلم هلابسكع ا سنن عب ا عم نيم وزال فب هذخا نه هذ
 ع وجدد ن اريك يذل دخلا يانا وه ذح ايا يا هيد هل اكرأمب مل هيلع اهضرحو
 ةنضشراد دا >ناأ مل هزم لان |هتاع وحدادزاةلادادز ارق عش الو لاب تم اب ذاك

 ةععنلا ل شعم نيدللا مضجارلحلا درلاو هقوح ئهو هلك ىف ام يف ارظن و هدنعاممسساو
 أدع 5 ىمنخد نيس نحالا نا ةيصعلاو ةخولا داةلياسملا إفسلا دما نهرمح ةفشعتلاوا

 هب اق دّضح هاج اح ىلع داز ناد هس تائسس اريفب م هانا نثي”هكوببلا لصيكع صرح
 هايلع رعبا لوح > نم ع أيال درد نه و لاكن هلللا عماش اذرعب دلل اكر ات نوت زد و
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 ” طل رش فيج اع مح وقرا
 .فادعم ملل لاراب ونايف اوه هش درسح نع دما كرش وت ارهاز نيلاخلا ف لازي هد

 دعارل اًمح ص د وأرص درح نيويعر هطعا حاط دجال او بوبا هاه اح هرددجوج هّنسإ

 هأر نيحرب جلا هسه ترشس ١ سعي هل دا نأ ٍذاص سئ [هذذاغ منار حلا نب هل

 م نلاو ةليهلا ]كا "نه مازح ند يح نع ن تى يح هلصف هبطع اذ سس ا١بهذ اىلذ هدرف
 دا ةلفنك للملا نعي نا هركذ م ىناطعاذ هلاس ْينفاطع اذ هطصملا ثناسم لام كت ايّموشملا
 ,يدم ذا ضيكك هدا ا يلع هل لامر زعصولا نلت ذليل يف ةزنح ةوكنك
 ل ون لالخ نه هاحاحررّمد يام مي اصا 'ش دف ابل ايداو هرّبسل الع مث او نامل اذ

 نع هب تريلا و ةقمحا أيد قاءرسنن ناشر ترمته و عراشميلا ضي بوذهيدمل

 ندعولا لع يوم حوحو وج لوح د يار املا ليل امواج هلل سبل ءالوبسرمو هلل لام
 انا انملا نع انهن الا ىلع صحا ذه ةبلخل |ب ارعشم نوكيش ءاللا ىام و ص يلاومع دبس املا
 هرب دوت و هي أضممد يا هدم نمئرمصت ّنِلَح عجن الخال اة اش ناطر ور مشب لاوسلام خو
 ركب ذ نع هبلعردرمل انسحايلخ هاطعا روع ةرحالا انددلا ارح مد ىل قد هللا دارا نش
 لمت ناب وك ذ دضح هلب امن ناب ايس الخ مو ارم دارا نه ذ رج انسح طف ىلاخلا
 * ذر بليل عطر يودب اتم لم كر »' همي فلز
 ظ ري ؟ولارانللا نلار اشحلا رانا هزع ناش قلدنا ةيدضو مر ريق ىخ! نع سارا

 رسوب زن انما اهات
 اهفرعذس هلا سويد ين! نع نى ملع اهر ىضاز واهم انو نر :ىاتتم ورجل اور اجناو
 ١ ةلظخ احياهايعو !بولمل اهله ناه ذو يلا هب م د ةنيدملاب ثيد قرتحا لاي

 1 د وعند عذ او هول سيف هللا غل اس ذا رجا اهظحايااضأع وا اهريخ اهبلع دوب امةرد دّمم

 . اليا يهم نيفن لذا بلك رهظ ئعاعدردأع > يكس ال ىل اكن هنن ناك ىلاةن منه ةداجالاب
 .. فعل ىيتض ب اظل افرع نبا نع بح يع وتلا اظل أع دل روخلا وو اوصال كرات
 وق هولا درغ هللا لعج ىالجو نع هلل 2و لش مول ”ىرجخلا مون نا نوع نب سس

 ء وضتعال نأ نايم موب مكديع مولي ولع حالنانددلا اشم نم ناترتمم ةند ابدا هب
 ١ ناالاهدركذو رفح م ونيف يل دج ا ئك د هبنذ ناسيا ال ديدلل نال مايدلا نينرنم ماينعب



7 . 6 101 

 دوم اف موبجن هدارغ اخ ام وص هركبال ةناتهدوداه وي د لشامولاوهوضن ناب مايابهوطلخت 000
 مجدا نم رك ذ ئع باومللاو هع عه .مايص فن ذ١نيكخ ند ماصيالديتلا ناكا ذل انش ناداه" 200٠

 ار ذن باوملاد رع ود همايص ف ذذا نكت هيج ماصيال ديحللاب هريس نا ممل نها هلام اك ارزهع١

 ده ماع نيمو جريج ل نم دعم هوس مزيدا دملاب هموم نا ملا نب هلاك اهيجا جدا نه ٠

 م ري انالثلا موي نا ف نسح دانسا|ب رب ره ينإ نع به موصماب يلا ةر وص هنع تنفتنا هريف
 يقرع هاخا مدا! يم دي هنيه مدلا ناك موب وا ن ديلا ىلع هميلع م ون ىا بدلا ظ

 ئيطحاو ناضالا د ءكاويد اهيكدصتخا وا رمح اول مدل عطني ل يبا اقلب ٌقربال'ظحليا

 ىمش ىدانساو لب يل اب ةركب ع داهّيدداصم ىوح هلك هيج ذم اجل "كرو ةعاسما هذه ا

 | ام يع وهاب ةهيعا بع ةعارج حا بوصملا ىادي دئسملاب اناا ىزويلا نبارع و و دهاوتس ىل نكت

 وعدا ئيسلا ضن سمن الو د انللاهلا اورج سكي ل يا سكنا بانك مدع نم ات وما هيلعانت دلو

ر ٌةررهو نن ىشسعو عسل ةرههازم انا للملا دي ورب ويعم انلعإب اصر د وتبي ! باسح
 نت ه

 .الئاو أنا يرحا فو ةياود ف و نل انا باطن نبع نغا نع ند تريل مهر كر” هطانالا ىف و

 0 ٍرخْلأ هد هيلع ىرشلا د هدد اال د دارا نه سائلا نيد ركخلاو ٌةرام هلا ى١أنليع ىلع هس ال

 عسسلا وه ىلا نع ند يحالكذ لطم دب اجا ه ليش هصارعم ال لطي ناياةدأذا
 أنام

 هن انوا هيزجاكلا ولسا جر وملا ذا ذعح جب د نب نعاكلا يهد نمكرملا ئمانيلا يدوي يم ل

 ننابادرحلاب در لولا يسرح عمان درلا كيب دح ابل يملا هوو هيما ب دع لويد[ هملعو
 ةليتساو او ونح نع داهرجلا ىورعا ىف نيه لادا طت ام ءلاجرو ندب مارح ِس ملح نع كيم

 يوكو منع هذلا يدر ىهقل ناكهدكاتد ةجاحخ لال ذي ةنوتملا هم بلطنال يار مات هل

 أنا هل لعيد باج نيسسملا "راها يلع هكب ئيعتسا لسا هل لومي ناكوانيما ناكو يت وىس ١

 أنا 2 دانساب هاش اع نع د د ييخ هلع اري ررتدح ١ الخ يدين ىسمل ني موش اها ع نادل سنمل

 نحل الر لا زوح وج ىلا مده دن رشا ىلع ئيرشم اب هونغ لايف يوتا
 م وو ةيغأ اجلا كب بمب نع مع يح هركذ ع هدو هلع أت نوليسملا هب خرطوم هادم اي

 ينصم انا يخدملا ترحل رع :ىب لع ب١ ةاب ناس نبيا ة دحوم ده وة لاك نه
 لو انسعامانت نيم ملم يذلا ني ظارشملاو عدو: اتش زع به ارم
 ”هينمت يف مانو مويملاب ٍِص رداع ئكمشي زد ”لدنع أوف ريس الو ”لفّمبلا ةلياد عاما ب ولك مان
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 يه“ د دك سوح سل

 )| ١ دهس نبا عيش ملل هنع بلشلا ضرما عنرصن هيل وأهم ود دال سسملا ثفلط يح يعلازع يداولا
 9 نكت نا هدلاانرعا يال فيلل انرلاب انه !ايزد انارطصح انا رط سرع جابد يل نب اهعزع دداّوبطيف

 ..ةلوعس حزن د مولا كبش هل هرخزي لو بولا دنع دهب ناب دوما نماند انا مي
 : ” ايلا يلع يلا نب ديا يا اننامبإ مضن و كش يفر يحانلا عق وج رمل امادج جلا نم بوم ىضاب

 نرعو اهد اصااطساب دعاسملا ضم و يرسل عوك ولا كك خس ناب هلممما ف ةرسما مبين
 . 2 ااا ماعم : اذ وبا ىسأ اطلب درللارهالا و دءارسلا ب ارتس انواصنملا

 0-5 ميل د دحاولا ايف وح ىو دازب يا مبيع م انارتعم اناط
 | .اوخدا ءيعاذ نع رط ةربخلا نا عرمد سح لع بلا عاضتيو ره التبااهوذ بحا ذا اال
 0 اخف هيد وامرطتب نيم لس ذأ هدوخد هيلع هنملا ليص سلا انشا لاؤةطن ذح تأ

 صحو اع اب برهن اب نرخ ىلا ازاله ئسح ه دانساو هركدح 'كانشخ هللا ت وع دولانلتف يتلا دم

 الوسع هرهط أوف ناد ديشلا از ن3 بلطملاو ىث أه قب اونم وه دارملاو ناراخ نا ىلع غوئ رمى ساو

 . داو فدا شما نع زد ود رهف يت نفس ااه اكزلا دارملاناديغيل اهقرعو ةيلدلا ردا نهايه عت

 روح إر ريغ يق رن | هذا وع عاملا و مرتك يك نيب اناا انن هل اجرو يلع ئب نمستحلا نع بجرت

 © دحوم و رح ونم عسير ابجزع كيف ها يف لاو سماد وهدا اي الاوه دارملانان ذوب عيل
 يئسنأ ير أصن هلاوعدو ةرتعزب الا نم نيو ريع يكنه نب نابحلاّم نم' اطخاوارو هش

 يا نيب ؛َملخ نيسح أى ن وكسض "قب ككل هللا نس دق ؟رما هد دمع جاري رجإب هكا ل
 نأ !"ةنسحلا ىالحالا نمد ! ءردمد و للصتللا يشد لالخ يد د ىع ىسفملاا يفيق يللا وه

 يذلا ميلا لوالا لاذ يي ناك كنا حوت ىازوض يف ارعلا لاذ اكيد ردرجزع هلعرانيف

 بحأ ولت أمرت يلطلا يس ىوعا ىاامبالا ندر ا طخ يو ىلطا يئااغبلا نع ريما 520

 هي اره, ىبرعل للاغودنعا درججل ها حاس ره ءاطعا ن اكو عوك الاب "ليصل لاَ سنن نه يلا
 .. عم :ىمد يصح يذل اك يال وال اك يا يذلا نم لب لوالا هلو وأه ايا هّتيطعاف لزعا

 نب الي ابااوس اوكي اهسداب :ونلا موي: نوح دن كا غوكالا نب ليس نخ م جلا مالي اق
 . راجي الغ فوض ىائادح ا|مسابن ودب مواريخد زييقلا يف غلباو فدرعتلايف دس يالا اعدلا

 أرسا يبا كايس ؛أونسداذ دف هلخ لع يئالاو بسملا ميهس يلع لودلا عمجلزنتلايلعو عقلا...
 ش ٠ | >يدملا يلإ ئع د محوسالا نيش بدن هبفد ذام ملياقداو لهدح د ميداقاو كددلوا : -
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 نيدبس مددعلا مي يا هاما نيعس ند ركنا اأط هريعو اىس نسب نر ىف ديج هدانساد 1

ماومح منك ناد هل وي يعش هل: اهيمرتك و أميرعح يَ اريمكتلادن وو )|
 نب انللتصرحا "ءا

 يف راك 017 تالا لحل يمك تارك لااذريظريو

لتس مها هريح نس امن واهم نع 5 ه تح حدب اولضف |ىف كا ذراع 5"نيلا ١
 دأوكمالا عع يا نولم

 ' ماس اضاعرغد حبعلا و ىسجلاو ىعدبل او بسم ابيهيلع طلشنلاب رب لها ىف نايشمالاو

 دن اخرع بط عوو بيع نعر ابنحا هن اذ لس و ههلع هللا لي دا زيبم ئما نوح يدب نم يذالا ظ

 اجلا ور يف و توعاةس راضمالا أوي اركلا اط تان هلاجدو يفيللا ةعربانب ةطذرع نبا

 ين دافف وس وا "هلشلتلا سكو ةرل قع نزملا اوم لا نم يوه دحج ياوؤدقن نوريس
 عاعان دزنوب و ضف هل ىييمل كل ئه قرلع ن واضفن ةدويد حاف وطخاص اصخاد ارادمسا

 ادع نلت حا ةربصأخ ل أم هللا لومسرب انوه انى اولاد نيئيسمل اول ؛ولان ودرصدو ئلا يلع

 رهالا نصراوي لا ذد مكربنع ىلع نوز اعد أخ هن ان وصمتش هدنع يا رضوتلا لع وبلا موي يا 1

 ا نع نام ّ رح هر هر اناوأ مد ةافس هيلع برن لا ءوانحاهز الوكلا نعود د
 يفر رس

 للا ام لهب نش نعت رحيفر ضال نزلا وفو "هلم ضب ررطح ىف 'ةلمولا وف هال ولا

هيننت يأوي نوكتش ال لور ةدور يا ولانه نور اكبتلا موو رير نورس
 هيبورل 

 وقنا و يدر قرمرسملا نيتي رطملا ضم الذ فاد |ك يضرملاب يبرمللال عوض ولايف لا دوب
 يمحو ةرشوعلا هاذا ىمب َن نار رس زا سم ٌنِيح ظ

 ايف اصلا نه ديسملاو نفلابو ضجن نود[ضعب هاش هيدو ريف طاع مل اجال تاهيل
 ا نأ عدطتسس ا أذ يف ان ميني در ىف يتح أتم ةيور يب طددد اير ظنللا لاح نوهحا رش هل

 ىغ دع طن لل “ند ان ”لفقلاب اس عطتعب دادعتس هنا اوك رس الى! اويل نبل اماوملت

 ( دع أوعن ارحل ول هرم ّض ةالصو سمن وطي لص نه دب
 ىلا ةداشاةيورلا ٌسعامرت ذو نايشولا نب ذهيف نيئالصن١ ندا ههرال ىلا يب لور

 لوو نم ذخا بينَ |ههنو لامع الا فدو ةيمالملا ع اج ال اصخو [ههيلع ة ظذ احن اب اهاجر نا
 .. يف هلكالملا ايوه كيولملاؤ مالا دبع نجا كازب حرص دّهو دنوربال :كيالملاو نا نار
 . عنه شيلا اوم 5 هن خس ادد ؟ةراصمالا هكرّدال يباب هل ومن يناهز وريالةنحلا

 ٠ هيذاب نال ن ال كل ذك ىحلا ن١ ءاضتقم و ناجرملا ماكأ ىف لاق "هليالما ف هاهو ىلع



 اثر ازيلال فعمل طخيف وقأ كرم رم ادن هنهرهظ يا عورخ اماضعا يّدِس ةرحادغب

 ةراع ال الع | يف وارد سك تورت ا يلا لسمو

 ا نىملا مول ةرسحو هاب رهااجأ هد يعيزمل نل طرمأرن ن يس أدفا أهتم انيو علا دضالملا
 0 انلا لعل دداه اخايندما ف ىا ةعضرملا؛ ةراهالا نْردَّن ايالول ابن ىف لصاانهو

 م د ةذلملا طن | اذ هربع و توما هجم لاصنم الادنع ةطافل ةراهالا بس و ةلحاعلا

 الأ هيلا لّوسرب تلمٌدرن مرط ن1 نعد | عادوذدخت مذللا 5مدطابوعوب شعل اىةعسلا د ةسللا

 ظ 11 اا ا نك ”ليعست

 ىنلتسب علم ا ايل اريصاد مكب م يا راح داري اذ يبدل نر اوجاىإع

 سائلا اورهظت تح لص ير ئيمحا يق ودك فون م اندا ىف م أنس ؛اكأون وك ح

 ال 2 نحن ' بحجه! 'ه أذ ف ديللا مي د نوداوجلاوطبم همام اي اكل وغني و

 . ةئاطننا و ع'ظعاجملاو املا مو هلصاورعشل المجرب 3 هيفا نيس بط ديه د رمل

 هورئاو ينص ١ لاو هما يد لكما نب بوصل ادص لبو نع يه ك درع ئكماام
 ظ ودحل ا ايم لع رك يوع اطنلاواسحابص داو يا كودع مريم عب 0 7
 - اةلزلعدوو انلزن موضع بن امو ديوس والاق١و قاف مهلا ,لم نم اند 'نبح هل اها هرطحاأذ

 وكر 2 ركل يردنلل دعس ينازعم يح صحو سا ماص نم اذهورطفا نمانزحا

 هبلع لادحا,شاذيال ا ديارمأد دارملا كام اذ ابرم ان نعاولِص تت يا

 يا لهم لادم عردالا نبا نع بح م راهبط ف دعس نسا فرن ,ساولغ واف

 ١ ؟السالا) نع و ئهالاب نامز ىف بعهلااوها لا 00 لمجال لاجر و 1 2 ٠

 "كلما ف خو ككحركنملا نع ىييلاو فو رهالا نهب رهاأه ىشسع هيد ان

 ظ م 00 ناب مرذع ةف ريس كبل ان بكه رامغ يا

 ا ئهارلا كرك > لبضا ئه ىا مهامع نه ذمنح و سادلار أصلا الين د ىسمل | ضد درظن ارث

 رع لاو يوح نعش أ 1 7 .رها أم سعد

 ةرغأ هه[ مح داهم دود واسر يا ىحأعتمارلا ىلا ن وجر ال هك مهاد ىر وجا نبالاق د

 ع كا ير ل يل

 ا نيمو هه ىوع الو ى را ب
 010متر يل يع ذي دسم يوت نانا دوج

 ل 0 ا



 اناوزالاىا ديس رب اعل ع سابا ك0 ٠

0 مياؤر ني دريك هب اك اما ملطع نيف د مكاني
 

رمعتلا ثدحباوهج راس لذ ةيادر يف كبل مويا الآ
 ه ينانارداجلا يف 'ي

 راج ع :حجايضرغ كوس نهرب دعا ذو رحازخ# يف وعل اخو نينموملا :وجو

نا ريف اذ يب ال نيسلا خطب نورس كأط ىسح 0 ْ
 ِ كمال يا ركئاورمأب سا

 6 الخا وشم مىزطحل مكاوما عيش ل نود 78 يسع وننجولا طلب نوبت ل
 انس دانس ره رع ينإ نع بح حؤحر ازبلا هكر يف مكر عا لذ لت اكها يف ؛أ ةخاذ رسما

 نه ومن ار رام 05و ؤح فب [ماسدزم عدنا 06
 ةرخ الا

اي رف يمول اه هرفيكا نح ةعزلم
 يجو يف "نأ ايم لاعبو اهي م

 هارماحا ىلا نع ةسملا بانك ىطلا اوخالا
 5 ,لطمشامالاو ةممولا نم ا

 الو شلال عزرا ميجا لعنوان عسل ن ناو قرس ماج افعال ىسل عوما اذه م ارضا دب

ز ىلا با سدد غءوح وهال ءادد انماب نيام نع "جاجا ددال مارس رمال اذصوف ان
 مي

 يلام دبا زارا اوةيعوالادحاو واول اسكتاعولافورظك يااعول اكل امعالا من

وح نم هييداه لمس اب نعو ئسح يا 'هلمساب اطال
 ذاو ير موص يذلا ىدلعا ب ام جيام 

 ل

 ايوس ىلإ نب :ي وتهز ع هنط اهنا ن اونعره اظل ن امسي اب يصتفملاو هلع درع هلظسنارسسن

 ب .نرن ابنا الس ولا هضيس تكي سرنو ةبأقو ميخل متن :نحظعالا مامال افيو د انساب

ا هامان وكيد م ريرعلا ىف بل أيل و تاهدلظلا ريس من دب يااكرجلا
 ' ليلا هرئشل برخلا يف ىسحل

ح كت نيل نه ماجا بنوسايو ميول
 مامالط نواحي نهر اماما لمي ل لا

 ننمبلامرجاماجر اماؤعهالا ائاه داب ايزنامهنا ديع دا وز 5 نرن رح أ نع >ام ولم فيعصملا

 ال 5 أولو ما تعضر !امؤمالا كول وهذ هللا نه ةامخر لاه داي وانجع درع لوط وع نع

 نلمحرل هالولو ملاغملاةرارهل لمالا ضن هللا اني دلا باد رمق أن انبالو ارك رس راغرسرغ

 121 يا نتصخ صم لاس رس هلام ذقن محا مدهد تعضر )اع ينصر لك

 ىلع أب نع مد واو هدا يلع سرب يذلا اغرزم رمم مجيسا رياج ياجميل عملا اها لشاب ثيدح اذه

بث بجيل نه دب ف ع اد هؤيصلا ناوي بلع طيدل يح ها ينعرلاو اب هاما
 آ و

 هولا عوج س انااباص در عشو رود يدرك مده لاق يددنخلا دبدس» للان م
 ان |
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 ثمل ةسارأ لد رب الامتلقد و نسنح منح يفلح نايا مزن و تح فلخلا اها 34 واب اذرعس

 .قولرل ا عس ىا" هايسل اقاررلا امنا له مادك ار انيس فدصضل فيدصر ا ١ نعم دْزدخ ىررف

 هلسلايف عامىاابرلا نا دارملا ىسيلوة داي زربفب ن ناوابرلا وح صب اتنرْخ نرخ نبا

 رك ةرولا ن ل ةرم ارمي موسما |غاول# نت ز نة رصأسا نعوا < ترم مخيط داك لضانئما يف 1

 | ذا ةارملا واصونس نايوأ هيلع زق ملاذا ىس رولا يقاس هلا نم هندى : :وبام ومع أذا ياعمي
 لبويبسملا ص ةدمجملا وادعضلاو / !ةويسملاراجلا ٌتاذر ارلاو ارداع واق ديسأت طلت ٌََ ه4

 .* هعاطل غ١ 40 باطما ن رع نيا نع هد ييداهرصخل اة هن الملا هزه رض ميشيل نوكي دج و

 لاّماذو دو هلؤبز يرلا ود بج كفا عرس زي اججارم لا يا ىورعما قرم هلل ةيعرلايل ةسحجاو
 ينعي جاوب اخ أمي ولخ رد داراناو ردّ نا رخأذ همرطي نا رم وهجر دب رس يلعرم اد ]

 يلع ادمعلا د درشملاىلعاوتاوصا داذ يداضلاو> وهيل اها وّشسدلا بح اهانيزم ولام ١

 أكل اروشعريغ يوسع نسما يع سيو ميز هوو ىشسملا او دود ةرابملان ال لخ دب نا
 يق لصاازعد قدار رازكانم معرؤح ب كاعد ير أاصملاو دوهسإ لع رثسعلا ضرما ذاو

 : 70079 /20 ةادئش لدن كرحرع بيوم رخل لعل د لسملانم ىسلكأ ذاع

 بل !وعوهد يرعش ذر هلا يس وم ينو ىلإ ملت شدا غد زج ود دزعفااب واب نيلسملا نم اراب
 | ةمنسرما يبن دروللا راك نمد داس مدد يامال يسن ئم كرم رجاتل ا

 . هملعل يب نم اجبر نعد س الأ نعال ذزإ دبع نفع رضوا رعد رد نب يشع عك نم
 لن و ائسح ه داس ١و درك ذند يصر أذ ١لامخ هاو رمت اه ديملا نحال ىلا .رط

 دار ارا نينا ذو ملا رريرز ناب لسا بجي انا يما نعت ان
 زروس ىنأنع ٠ ا نانادارس داز لسحلا بجذاع ده ْ ميرال ييعش نيد
 0 درست ةانالل ريك اكد وا ةليبادملا ااه يقرايش ابويا ىفإ م را

 00 ةددشص نام يورو هوجان قمل هيداؤش د
 اخ ءلئيد داصو ن وس تا يو انعدام بلا فداك وم

 0 عال هلا اذد اين (نواسدواعلا سند ةدحوملا عد ايل 16 دس والا :ًأيسطزمل زيغد

 دبع يراجع سَ نعةطر نم موزخلا موه ذل هديب لافتس ادلع وضدهناب ظ

 : ةر 7 هن وحرم ىاةلحار اهيبت هيدا ماياكوم دنا ًناقمم
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 8 بالا نمسك نفاه كوجو زدي لا ةيرخكل أم دوجو ةزعيف ىلا ؛لهرلا نا ما ىد

 وجاف مرر نايا اا اناا ياا تح
 هشياع نيل هرحاجرلا اهم يل طف د مهتم صقش نمي اك عابطلار
 0 دريولا يا ريدمص دانساب ىشنا نعرازملا هفمعضت ىلا ف ذهّرملار اشاو

ىلا ”ةهلص ددب“ّنم لمدل» فوج عرش هلددما مشو اجا يإ
 طن ةاوطز فرب 

 ه6 نلت ئل داو. ولنا ص دانس اب زها داس نارعلا نع بطر وذ ظ
 . يع نئازع خيل طم نا نيج وق لولاك وم طن, ةريرب اثم تدار ةشيال لاق
 نينا نع نيلياملا نيلضملا :يبدلارثد ياهلا مالع ئاخاا السم اك وب اطخملا نب

ل دا يص :طمصملا) وم نابوث نع تهنع نيلحلا ْ
 وَ نه نه حاس نا يسوم 

 ثوملا يلع للا لوح ندومفلاو د

 ١ 0 ١ بنت تدارس او هنولحتش ام ىلالب لاق تلاَخ د سد اع نعزحاجد»

 ا قرب ىلس انا ئسح هدانسااو هريغو دحاهاوروذ ذولا لال نعر[سع نبا

 هلمملا دس و ديفا : اش وهلم قيمك 500 يب ىرطم ويسلم هناجر ظ

 ”لصيف مادحاوش مخاد 0 عا 3

ك اوت دج امو صقف ا بزب هاب وجهل جبيل
 يماجوعد يسار ر

 2 ا ا السا ليش وبرسلا دريس الع ل ديان نول

م اب سم اناا ا هرم .ن انتل اهاور ودوفسم ندا نع ى
 اع الط لا مرع يلا ةبن

 ذا ضهب نصوول يأرضع ا داود اان مدحت او د نموا

 دايس فاد وصقم ريررعت ىف قلب يق٠"تاطخلا اديهن نيللانم لعد أك نخخلا وكي

 نجيب ذاكوصو هدد ىلا نانلغد ترن ليلو 4 ظ
 يس بظر جن نم

ابواب وع وم شهلا نكن اهربلاىلعر ديول نكت هوصنم ئذلاناقالا ود
 

 ل ره لا سسك ملل تمض نت نظلاةملغ درع اظنا يلع ةيدنرشمل ماكح ان

 فل هيطح ةلاحلاوادم راو اةستلا ياا ارأ ذك د هاعملاو ىف دلاو ىلا

 .. يوت هيت ه ذو لعاذل بيذلا دم مزج يتوعد رانلا لاا يا

 دل "دق اهل يل وا احح يَ هددلخ اد ابدع محدن تييرل 6



 ا , دمه وصح ىلا موس لاو ءمليدن ما نعوع و لأمم هلأ نخنازو يلف نمد

 5 000 يان انا اهمال هرك نذ عرف ةد رج با
 ١ _ ويه ًايدلم نلانع ُثحلَش لولا لع كْمْش والقاد نيلا همز دل لاو "ذ عا

 . قعابااب 1 7 8 ١ 0 عسر دلولا دو ىلع ىبصلا:لدو
 مك رباايهيرلاو ءيبضفي يابرلا] ضيا مز ومد هلو بلعلا عشك درص لهو زج كىلع

 ينور يل ايبال ىلقلا نزح نيعلا ميدو نودوزج اللوم بسب يا ابنائي م هرلو
 دان نا يامعف ملجا انا طوس و لا روع نب ديبل نب دريم نع دام يق دعس نبهان,

 هوا ل ل يا ل ينبه ةكسملا يع نع مكب الخال ةاسنلا
 يل < دع همس نا ودب ىروسش ا بذرع نادر ف وت راؤم ىلا وسلا صعلا

 ْ المو مك رلم | يي ادر اهزل ينسب يلا ب ورتلا د صمل ١ نيد املس ىمالا نم ينعم نم دانا يل
 ١ عد 5 هرج لول ىدح رش و مم د ١قاكلاةدايزه لخر انك ىو اصنلا و دوهيبلا

 3 6-2 رست 3 . 11 اف :

 نب انريجبا عيح مطب رصملا طبضب دمار جارح انس ١ ىهياينبا عم نيب نك الها لس و
 طار لظر اهزرملا ىض ىلا ٌة دنع نع ىل تن نم ناذ فارتك دارد الاب اريجا لمح نم يسن
 2 ماركس رجالا يلع ملال د هزيركو سريصنللا ندع هب داراو ناد صح وع ةطارتش

 | وطغاناو رحت ر امل يصش 1١ذايح درا ور يف دوعن ١تلصف طار ضد اطلا ةيرح
 ل وا يا هوني د حو لو ايق نصل ' ةدلص ىف ادادتيش ' صد نع لرتن نع لاو اء لليد اطيب
 ' تل 'نوح نايفارععلا نع عن نهالق ميوتراضس ١ نوعت طر طش لع هه ورشا
 مبعد سواي اذ اعاده ناشط يم
 ريكا انام ول اكو ملم راها ا ايد اصناو ديلا تضختاام# نإ دمتلا نال دوب مابا
 شم لل نطرثم يامل مح نم معطل ياراعي اند هللا لاةااعاثزك نم نلت رايعلطا اش ظ اميطعاد لالخ د ايلا ذل يف دما ثيلطعع نيد باكا يهل فن اطعرتا دن
 يطع لكيلا اك زح نطق ل ورسمت ملال اود ات لطف نم لا لاول نه ياي

 : م يد ص دي اء الاه 2 4 5 : 4

 ص كي يار سان اهاط باطنلا ضرع دنا نعت خرج كركم ذملا عارحا ددع 'وهدإع اميإج كغ و ةيراوح ال ريوص لو املا: ذمه داشتا ىهءارت هاليضف باونلانه
 ف اطع أف هيل اس نود اجو زع روم طيس ! ناو يعوظلل يباب هديل ابدع ىلا
 رك يكب نا بنطال لاو كلا بسملا هريس وا هيَ نيإسملا هت دبع يا

 ا 5

 1و 0 ٠

 اا 5 0-0

 7” ا” |



 كرما ١ ذل يب نا اما كوم اج نع م يحددللا نم لظع ااؤماوحا درمحلا يف ةدانذ داف ةاكز ل

 مما ذاد بؤصو ئحوبو هول اهفامب هد رن درع ا مكفني ا قاب نه ان
 . عمار زعم نيدملاب يلعتني هل أوه بيصاو ىعش حش اناا.( يمدح لوطا نه نون يدار نم ويشد

 ووشفت املاو نعلا ن ورب الوعد هني دكا عسر يلع لئاؤص ىبلا مرو نام ملل

 انا مناط ركن درك تصتعنذ هوك شت ارض ناك ادن ملول لحل اذ وهضن انأاول از

 ين“ عال يا هد يلع بذل نكت هادا رك ناقل ف بيعي هوتج غلا نادر كاشير شم.
 م 6 جاو تر ره لاو :ىلط نع هرجاويسال وأد ئاملع الز ب نك هللا نع رلب ١و

 نم يذلا ئلله "ديا ود يف هاه م اطرم اموحم هرك نذ نول مود يار لح يف بسك ىلع
 ذةرلع العا ة نع اون اك ارساينب ن 1

 زخم لانا يبا يراعي فرس |

 الو هل ةريشسال يذملا عييمول يا فيعضلا رهبذ فرس | ذاخد 5 ديجي خذ وزت يطول
 درت تن ؟ىع أذ ناول هشناو رم اى و سس اع نع رع نرصودطق يادحلا ةيلع اوماثاّةىلم
 نت اودو ملكنا عماوح,ثرطعا د ةويشملا وا أين هلل يااعلاخ كيا تضف اها أم , سهر

 , تامه وأنها لومهول ار زب يدا الما جازوهسم ؛ىاهب لص وب رلوا نارلا
 لئلا عري ررضد روم الا ىف نوهلم نيذلا يانور وهما لتكلميرالفاداسكتخ اخ

 نغ نسر السرب قرنا دي بالا دمه ىىمناوايرح يو نامت مالنا َد فاثما يسكب

 ىسم اجا واط اطاخلا نع ١ رع ىنا عن ميد لاب انك ىف يف أبيصالا يف اوناهرثع و ةرهرو ىب

 اكزانسلا.ئع أيد عمي ام ن تك ينا'ءناهال اباد يملا انا"نسحلا سلجم ناوا"ناهالاب

 نع غي او اك ركام هبحاص ليون نادحال ويب راس نإ
 'اقرحا نا ذيل ن |زهيملا ي١تاسل يلا سل اجيب | اره سن ابع نبا نعو ع
 يفي اياك ىلناىو ال لاناماهل نم هناح كاد اصول بشن امها الان هنلا“ن اما رج لا
 “ب ايخ دن اذ هنذاريؤب هياشما نم ناخب ام همح اصلع ىسْشن نا دح الاب ف ٌثيدح

 اغا فيدص د أنس ابد يسم نيا نع ب اولا قا 21 اود[ نينب حلا بحال يل ان ناو

 0١ ' شما لدا ارسل نا ىلوتم ابي درو بؤصلا ايه مالا يضع لعمل أب هب اسلةايارطلا

 وغانا ةدضاولاو انور“ ةيضامو يم زيش ايان كا
 مشو سنا وي ياولخما راما نو ىو دمصملا رسول وبعالا ناو



 , روخ ريع نع دي اولا نم ئائلا يف وابلاهضب شوب راى يب ةياور يف داكن نهد يلا
 . طق دجو دجنع د هايا ىناقن هللا بطتفرتلا لمح ف دوي نه و يا رمل انبل ايش
 ه >انساإ وا در ىلا بانع سس فمكض هاش درر ىنازه طخ العلاوذ ارهالا ىف

 صشاؤمن ةذهد» زف عيصالا قف عنعّوت ىلا : ١ ايفو انن سك ما اارا# تاك

 ظ ْ مداصالا نعد م امعربع هل رعت سبل زجولل ىعبنس نايا هيد اهونك و داصلا قفدرملبل او

 ضر نفل ريع يف سبل ةححارلت لس غي ف يد عملا ةروضد اهنا و ايرفلاد ادئس نم ,ندل
 م وو دعا لا 2ع خلو

 جمد عال ارودج ىنإ رع لا ٌثيدح ف اجا ّنيلادلا هحازم يف لوُيب ال نك مكس باو
 جدل يا طجؤلا مدهلا يك اذا مباره ع وصد ريع ىساوالسنرم يف د اطلا نوكّس و يوما
 وبا د ليلعو كلام ركرلعا اها اناف ب دالا هدا وجت نارك نم دب لام عياش يف دولا رت
  «ىلم نعاوجارحاو جدرلا3 لّقلاو د 8و و بس أو وره ورفملا5 دال ولا لإ نع يوتا ذ داذالا

 الو رروكا ا للا ءنص جر الا لاعتسس لذ ةجاحلا اضم لحم ياطيائل أمكرحا يف ١١ ذا «نيطنذ اويلدل

 هيلا ةيداع يف ام ايلاب بيعي الوأدرعف ايد هاربا يف ابوجو طي ا ذو لوي احر دس
 اظل ةربره ىف نع بحه ند مجرب انولب يك ضاهر ايو هايج زخت هرك هميم واتس ال يا

 دلاليا خلا ةملركا هزجف ىتغوع و هدللا يو اع رطل دبدوب لاك أي يقول ني
 الا هرب اوف ىس وللا يف كلا هلق دبل ا برثس اككب رس او ةيدهاخ ردا ايها نم هونعد كمل يكد

 مورن اواو" باخ“ لذ ص انلا يلع نع ٠ لياول أر دهان ون أسس الا 0 يلد ىشنلا ٠

 ىو شيم نم يدموودلا ودب رم أيام هههائعاولبم نانا ط فيعصانساب سس از تايلط برذملاو
 يبن انناعن أش ١ لك طعاو يسمن هللا رهاأم تيب مح ْ اانا أع او ؛وّنس ديا دهللا نم يل

غاشااو ركتش لذ ىهبنسل ايككورد اّمومصك سف تسلخ ا امام نم طون هللاو
 ' ره ايان [

 نس> |(ىدحا نب دانساب ب دم نغ لاش نع موش! يلتفت دنا سيب لعلا يه دأرلاو امها
 همحردلا انام ىاهيملا ضن ه ريم أ ىبع ناك ىح ”عرلل يف علابم وأ صائد اة مح دانا م١

 الو ىلا "طساول منال ذو يس ابا نم د لدا هيد دحين ن مول هدد امه ندد  نيملاعلا
 لداؤو مك مقلد :ءانبط يف دعس نب ممجؤإ يسم متع نال ضفي ناكمناب كش

 . : 727 0 . يع
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 تلسرا تمعن اءارلف هدزتاو اممزعرشسسلعع ل اد ده رنرض ينإ نع ع كاليسرم ام ىلا نع

ل اهومجاواةضحان اماه دعب ثالخالا مر اكعد دد هباور ىو حام اك ناؤحال 0 5
 دح

 لش دابئاوااهييائدو مهم نام أب تعبد هيمي ينج و ئهلخ هلا راكب احن ايش لاو ةهرتملا

 "د رأهطو نالحالا مراه يف ةفرعملاد مس لاق ةيححلالا ءاذصملاب انس |.ويكزماذ مف
 فرم اب رشاو معلا نْح ىناونمي هاصوااه اسد قلنإل هل نادب رلا ىلاؤصو أ ذىلان نش فلتلا

 | دعس نبا ءؤع خخ لعل ةكاورل مج ميسا هل لغتنا رها يسم !اىلذ نيلع ىلا نع ضرعاو

 ناد صقل نازوإ انايازع ثعناملو ةمحد بمدن اغار يسعد انسايةربرع ىفإ نع بع ك دح

 انارسبه دويعول اهيا اغا ّط نسح دانسإ درر ىنازغ © زعيما 4 مق ونا و هدب
 اكب عملا نول جرد ثعملا دانس يئر سهم اولد ملو يرعب يفرم نم لاخلا يخ سعن
 د ا دينق ود ورج ف روبسملاب يضارعالا لاب مل هاه اذ ردبلع ئلطا عملا يف هنعاوبانام نك وك

 ين اسلارح نم عرجج نييسح يالا ةرئ اهيرالا دع وحلا نرحل يعو نيل ل ةْسملا
 30: مل د هيلا ايي ١ددب اذرعه هلنا نع ماه الل اوله كلل اىنعب اءا ف ةرتررم# ىل !نغ ّن اهيبلا

 يحن نسال تلائ د رات اذار ديد يان يدين رماة مشاعل هل اة اد شه ياني

 دخلا نيرملا افلا ارج ن١ عازتفا هيض قديبلا ايا اهنعءاور و ةشياع نه ترك
 ا ١ أولا درع رس نيد وش ذو وطهر نيم هل هئدح[داو قحزعملالخ نعمات يا نولاو

 و رحل عيب يف نب هدا دمع نم عرب يلع يد هلا مد اتحاد كرب هل لو
 يتسن المج اياد يادورطا رامصلا نيب دةرعكلا ياتسلابة اولا لثج انا نئنسح هدانساو

 "ياو همادو (لسشملار اوس ”ءلماّ ف إذ غرس انى شارك ذه ما الر انحلا تر وأو

 ةنو طرطم يلع احلال ءاشساع نع ك د فلور الق نم امّوس هلعلو هريتملال ىكاحلا

 ”قيطللا اّيرأ را ماهخلا يولتتلا مشد ةاصعلا |هيلخ دا ذاهب اجالاّرما قه الع مد رح أم او

 دج اى ف عض مي دانساب يب دصلا ركب ين نع سسط ملا نيه ود ال و ندب يذل الؤلا

 يهل حان ل ممل نمةياور ولاه ايلا لزخدل نش انااا بنس
 يح ومنا باب ىف صاحلا ىف! ب ! ملط امل ل اق ذو ثيبملا لخا د وهن نهر لع نير احنا ىف نمرطن

 هركذ 6 لنيع دب صال ظنت كلا ٍلعاول لايو محار ده اج ار رم دب ناو كميلع للا ٠ ظ

 نإ علا رارب لا ص وائاياراربالا مدنا ره ارس ناي دعاسلادهس ساييسنع سن



 ا يشر و محد هلواد مهاد ماا يل انسحا يئن الا وسأل و ابالا ورب محال موكب
 .ةويئك نحول انح يلع ١ دل ل ا ذكافح ؛[يع ايدل اذاك معراكما و وهيا درو
 يتمم باطنخلا نن رع ننإ ع يطرأ ةرعو ةريطعلا يف موجرل دعلاو ب >دلاو ىدررفلا يهمل ينس

 "رع أرجل نم ه|رح يناءمع اهلل نال يسهل يزيل معلا وح يذلا تيببلا وس اا يف اصولا عضل ْش

 اليس لاو ةملفلا 8 ر رهيتلا داراطق رامج هيلع - يتب يلد نضعلا لعاتطا يزلاوهو رابج عج

 . ل ةويذاو رس طر ىلع ياخ لاذ البارين لا نبا نع بع كين ةدوب شم خيول ور اللا نم
 0 0 حكت ةارسككو ا ان وكيض وود أخ ملف ئياقلادل وتدفهو لعافلا سقم ميم عذ رئابرطخلا عساما

 27 يارس 3 سلا ياض اذان امد ثتابنالااضين ةرساب ىف رااذلابةررغ م
 ا

 2 ١# هنزل وايلب هوساو ارك لضخ ىورو |عانئضخا اتابن يا انونهرسككو ا نوكمض "يب نضخ

 ثا بيجاعالا لكتب نارا هنعربذا يدلل ينوه بحاص ومحو دبل وخلا و سس ابعل |
 انعم

 اهلا ديلعاهد درنو رولا ةعرسل بلقن نعابلف بلقلاوس اها هر ساس ونا نع ضهر رضا ٠
 08 ال ةريف يق مل خانبلا ةيبدع عسا را, ة اق ياني سلي زط بل ا

 اواي وم ولا ود ىنإ نع بلح هبل لقت نهر نجلا لفاعلل ينشب نايلاةراشااذصو عبار هلم
 نع ب يال اهم ذيو اهثركي قاب زا لا مهرب اع وص نال ياهنال ناضمد يم امارط مح
 |0000 واسوا راما سايروس دوحه دابعلا

 ني يا هشيم هن ل ناروشس يحس انا كك سمان ايبا ح١ يف هدنه لب يجن اركز واد ف نم
 ب ازعرهيذب اهابا رل خد |ببس مم وص دولي قا :نجلازح دي يح هديا مسد لَمْ هذ
 يمس انا الموب ىسا نع ضو هع نانءخيراتى ةيعد كنا ماها وذارلا نقب اسلاعب د١
  لكاوثالوص يامل أيش هللا عمج يا لرعغمل انبلاب عجم دا نال ةورل وبوس ايايفانىرجل
 ١ اهكدانلا ن انس نع طخاضيا لك درع لك ذب اهتييعَس يف دروو بييجلا لكيشلا اذهرلع ريس
 يا عاوبملا يف اكرخلا ندم هك يهل اب دعولا هبسيصي نييح نعوملا ل اذ ١و فيعض دانس
 ٠ ب هوه دح 2 دوغ امون بشت لمح رانلا خر ن ريرجزُتل ارك ذك ةفضحلا» ضاع ي دمشعلا 1 ..م. اق ةغينح وا ةديدقس يح اننا مللاو لجانب ةبيزعةداح يع نار او أيد

 ...مقضد ذلاب بحزب ياو ولاكن وكض سك طين وصولا نعرانلا رام
 لاق يف دملا ينو زا ارنا نب نيقترلا رربع نغ كدرطرببرئدلاو يض ردا ىف ةدإبن نطل

 / هس
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 رلخن دون نفلا نيه هبحاصب دارملا وت ارم اعب قانا ؟ول'سحامص انه اياك هدّزتاد مده كحل

 0 2 3مل رمج ةلقعملا نسال عه يل هل شعم البلا بحاص,فم يانا ة دايز ناك بلر يلظ عدا
 ١ اىهسحا اهيزاد اي زّرحا ىااهيلع دهاع نأ لمح يا لامقعب هدو شملا قااماقلا ةدّيسو نيعلا ٠

 . يلعدلا نإ يح دش ضال الب لما صحو سلفنا ي'تبش اقلط ناواهل هكأسم ارهس يد
 ١ السما لماحك ينل اوساجو لالا سيمبا لأم اغا طل بالخل ريع نبا نع ه نى محالكام يوزن

 ْ اعاو ةكيطعب ى هرم لاذو مجاكذحب نا اها ةكسنملا لها رمكلا جانو هبحاص نكمل ناو يا

 : ك دحاو مدّ م هيك كتجاجج هنص رزظتد ل ناك يبسط احين دعم نا اهاو هله غائم نإ
 ا اي ترج هاذا ذمار انوي ارا |او ولسنا ان
 ا نهثطل انهزع ىهتلا هب دمقلا و ةيزضاتر هزم ذذك نااهاو ريكا ي لم ضرب اظااد

 وقنا موص له اله نس وم ىنانغ يمهد عننب نع سلا فاس عودنا وأسس دوا نيدو

 ١ قتلابمند اهسسج اس نا وادهاضم اشم ناف“اد دصادل اهم ةرزئع يذلا ناشالا فين لجل

غ هن ىلا غ 35 نم باتو ند اًسدادنعإفملاو لاوزلا لح ىار |هزعلا نهرب
 لَم ةشيناع ن

 ش م١ لطقنا هيف هر نع أذ عاص اند تصب ياما هيل دا لتح ىسيحالا يدهادنلالوسري
 دونم وع و اص يزل لد هيلع ريما ىضوتفتام هاسماررعشمو ياههرسإرو ليمن يذلا

 كلا ياباتكاف ميالتحاب عدس لاو مكب مينطا كلها يف أوسم ياه هلل نم لست

 فالتخالابداراوبانكلاف من اوفلنح ف اوكا تن باتت مفهن رطل مين اع هللا
 تاريضصأرز» أم !ىصاعلا نيدرع ننانع داي نحو ايس وا كتشسخو ا يشم ا كش ف مث دااه

 است ناهس نايا ةلجلا ف ةضّش درانلايف ةضبض نك عيمج خال هو ةضّمقيتت ]|
 أضعلا يناسب طردل اذيلابا هلو ةنجت هزه ناهد هضم داك ورانا هنعناقو ةضّف
 هطباسلا نتا هآيطب نالت اوخإب لامعالا انلرح د اندالو الي د الو ارمي عضال يذلا

 اللا ئسحاذ يرحفلاو مانا نأ |ت نال نمحزنب دادم نعبط مهوحاطنب نيد نع بيغ
 هشازطو دن ريس ا الا ىبلا رو يده يرعغا ب خطا 1

 ناف ةعلرشمللا نؤاربع يلطشدحاامأ وردجا ىارورهذلا تاثردجد مك ايا عانس فرخ يلا
 هل هلم مع لد كدرع لب ةّيددحب ةلصخ كو رك نك ف سه قلاع اندححر ومالا رس



فرح ضال ماجن ضدود طة لما انيدمالا يلع نلوط الالا
 ١ وكف كول وتم 

 | دما ناو قنا ١. وح الي 2 وذ تست سال لاطح باكل ١!ونوا نيدل 'إ

 0 هيلع هلذار لد نه يدا كارما نط ىف قش نم يشاامنا ان! صخر واموملاب كتاف تايم

 ”ه صح هنااّمسماّي داش اوعو دج سال نيرع ىف ال ةؤرمبح هقيعبح تنس يعش ةدوك عرولخ لصا

 | 1 واكل هيلا يد ب يارفكن صولا لاتشنا لا ريغ ظعد نم ديقسمل وأول

 اب” يبهاخارير رجالنا لسمل لحي لو هول ل لج نع جوخ بس يناقسسف هبابس و نيس ١ ناوارمكا
 لخرلا دجدالو شلابزكااورذحا يبو مبالاة د نىلبممل الا مايالا نه تاز ن فون

 كأول ادد دنع ته ربك ذك ةارلاو أ ذنب ل يهل لذ قا نك ىفط ندي سم
 5 او يصاعملا ىف تاعس لاو م اهتسالا نع لبملا ىف رئي رول ايلا يف نهف تاذلكا ناو نولكتت

 ربان رس ابربلا ىلا ى دمي نيا لود يا دصلا ناو دج ل وخد يلا ي دوب ايئازازملا يلا يدذسو يروا

 ةندل لوح دل بسس رك ةو يره نه ل نم ىعل ذل لاصنا متل يلا يدهف قدصلا نو ةنجلايفا يدم:
 ظ لؤي دريد قدح دال هد نه ماعلاب للا سن ايو لعالم نيد ناي ناو هللا محد

 ش بنك و لوالا ف" هلعرلا لع كسه ين دال نع زج لذ هيلع ملاك ذرصشر خل ود نكب ذاك

 ئصولا رك نب هل فاي ذك هلل ادع ىريعلاو ا أض نعملا جوللا ىف سل قاخْب زك درولا ناو يناثلا

لظعاولا هزوه بولتلا دروهن يق دايز هلا ىرحرركو هيلع باقعلا "نيس و
 َي " نع ةيلب

 ربخ نبخنا هيلع نحن ىنم لع ناعنوش م اللا عسب

 7 ا غرم طا ةوساعيض برو نضر[

 اين ىبلاموين غ1 6
 نع هذيان قركاسم .|١ لع عايد انوطلع ن وز جخت هلع ون امون > وصف يا
 ١ كاولودرا نبا مئادخع نه مدا نب ايلغ يلقب هدد طل ااه فيعض دانس اب ب اطخلا نب

 ظ ٠ يقلدون نيكو اقاو يذالاب لح ادع يط دس ةلسي ل نر نجي مل مد نسا

 ١ ةزيول مد[ نبا ناولو ض جف دوا عش وصح رد ليها نمل يام ١> با أجر شهرها ا 55

 3 ار وب هبله ىلع ترش اولو نان امنت عف وم برطضا و ددرن نك ول هول يللا

 |. .اهوتربزم ةنفازخرب اها فيعطد اس اب باطتلا نس رغ نسازع هرداوب يف يكل انأبتال وجمل دنع

 ٠ 01و واو نعرإللا بسكب افا نك طا اخ سس ادا امهعنرب . نهال يوما
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 أاذعو ؛نيلالوخ د دع نع ةيانك بمضد مدوح ةزحالا يف ديرخا سلم لبي الوظح نم ىفن ١١

 ةمالد دسدللا صيد انا :ررهق مل ببشم مىس حور وباو هركذ رمح الش اهيف د دوش مورلا 8

 هاسضفملا يع رح موو تيحر ضع ةدشسر اعْس الا دصعلاوأ,يبضفي ءلسالس اهي نكن هضم

 ازخلا نول تريش لك هبل رب يجرب نهددلا معرب ناو ري ةلبعدنعلا ضرع نلاوأمي بر ددعي
 ةمعر نبذ هاك وح ظعو دو ؛لملا دبع نب نيلس لاذ دب أت رخري ا مجرب ال 'ىلل لل انج ف

 ا اليا ءبمنع نم لاهرلا غري ذا ئسحد اند ابرق نبا نع بكت نينسحلا نه سووا هلا ٠

 ميحر عمج ايجرلاه دابع نم مدلا مرن نيام نيتسوملام !ًءصطحزع م يحبضفلا ندد رملا ىو

 تقسو مصر ناذانعد دارهربع أويكت ءذل ابملا غم ند وح 0
 دونم نين خ رع طوس ل

 الا هلا لمعلا ولحلا يا لضتعملا حا لضتعلا لض ال نمل رعي أي ن ايل امجد ؤب هو
 زحف هنيدي نعركب وإ وش و دزسشد رئيسملاب سل اج قلع هدملا لص"! ىملاو سابعللا و ىلع
يفي ورسم ارجو هو هشلجاو هسلج نع

 ةلادرعلا اضمن هك اند ؛ملصلاا مجو 
 رهاالا رعي لتي

 لون نءاضن ا فيعض دانس اب مساع نعرك اسم نبا نيج له١ 0 ١(ريضت لمجرد لدن ١

 دى نر طير الاول يادوب نار ادب لسور وول
 ا” ابعلا أم !هب امل لضفلا مانع كو درخ لنك الدال ابرك خلا راذد يئنخملا ين الاللد و ييلوه راج,
 انذ' نم هيا اطيح هدانسإدد ذذ ءلسغ ايران تلت لابد يبا ىف نيخ اذ ا تنا

 الجر ما: دج لف ن فويل لهب ىلطتت بلا عم انكالا نرخ ننإ نع بطه ريع نم ةمائالاب يفد اومع يدي
 اهفن ةدو يبان دلا يف نكاح مكدح وكانا رف ىنيونم دانماو ةركذح عمن نا داراذ لدن ال ن ذاخ

 ةراشاأذهو درتلاورخا هس اعوبرْشد و يق نم طخ :حاحلار دن هدصقممل ءاصوب ام وه بكارلا ناز لم

 لسن ىف بكر رمد م داخ لاما عمجنم رايك اال تاّمز هلاجدو ٍبلمحْنع به نط نانكلا ]ضد يل ا

 ,اجباتمبع نب مث اح ينإ رع م ن فرم نإعهكيَذ فرسل ب نيل لهارزم دوددم هاوس وبا
 ” سحالا قل بعد يدى خان لكن ية نما بي دلا يف لاجرلا نعربرخلا سلبي ذا ىنرتلا ةقيب

 انئلصانلع :رساباذ 16 رع نع انداذ مجرتس د لب وم ينو هلاو انضم نا ربع فذ اظن راما يف

 دي ددلا نعثر اهلا ف اعأسح اريود نارقلاب ر ريزغريذن ةدنصل اان درطبع مون اههنانيلع طلبت امايا
 ى...ةرشو طورت اع لذ الاب ومما... رسم يحد ؛لصلا ضخ دمعت نع 6 در بأمم اولذش ناب

 دس ارفف عب معصلا ص لاق إلا مور وزع لم دعم نيلصمل لع موس دوياليلهناسو



 ١ دس نع نم دأبع يف ىيع الحاد يو البص دولا ةرقنما ىلا نم اهبانونم ىلط سس ىا مروع دبأ يش
 ا نيب ناذيل ناشف اييا هنا كل ذ ىلا لات هد ود نيىلع لطف ل نادعس ىار بدصم لا امو ىلإ ا

 هدد اريعتسال ىناو يل ىتضيل يااراهد لع اذئع بيانىورجلاهراحلا ىِلَد لع اطفلا نيدلا نم وهم

 . .ةلذغالوباجالدر |يعا:ئئعالر ونا نيعا ذضو ةرمٌددارم دحاول مويا ىف رسما ي'ناردلا هنم بلطا
 | ااا هال يداخلا جوخ مل يف زا وعالا نع ندم رن نيعبسس ةياور يناير ابد اراو
 امم ايهلم اكو رت هاو طنا اما ءردل هيلع بضفي ءلضد نه هم بلطي ياي ان ءرللا لايم مل نم

 | اهدعر وااهلاوااهّثر وسو ! دم يااكعولا يف ذخاي ياةلعوا ىف ١ ّط دبر لإن ع تا بضقلل

 ارك نالا ىو هدلالووسرب ليش ثيددحلا موا لارباسا زكورجالا نعاضمل كدب نالجر ةكئوب اك

 '. نا يعاب لان هنن طةدازوكنع ير اكد دووسم با نع جوجل رجا
 اع علطت او وح سم اناا و ئض نش هيشسبح قار لو هركذ هّيدإهملباطخلا ننرع نم اوره دو ىتسالاو
 برع عتيعلاه دةسئيناع نعت لعضك اىلعفل ىلس كلا (ناطيش ثارملا ؛([بذ زم انوحا ىضتن اذ

 0 اة ا ملأ 0 :
 و ا ةنسلا بايك ىف نحاس نناو بح د ئلعامالا لعادر حاقم شم يف اه كر ادا بملاوذ ف١

 ا : 5 0 ٠

 3 9ةمغرلا نع داوبال ي' نعللا ىف اعلابم ىادي دئسم ابان اهل ثعب ل ن١ ف ئسح دانساومج نب ذاثم نع

 أ ول فك ةضرلا نعاودعبل يلع شو دول ايكو شملا ىلع وعداد ايما لاا ذووعنلا لص زان
 اناعل نعي ملفا يج بو دي رعاول "ف ماسا ىلإ فال اون و كام سا نب زي ركع طا لوف ثلا

 * يل الن انم نهللاذ دلل حر يلادب ٌرا ن اهيالا ينازعكا ند جارح هللا دارا نمل ءىحر تمعن ائاو

 0 سوو ا اولا
 ايعأ وجل اذحدلا لدا ان نكواضوحد دنع از يعَقت ال ياز وم تنبفلا عهدي الز وجل هلم ةكذ
 .هللال عازملا "كرت والا ذا دج ارك ذطمض هر يلعرسجيو يلازعلا لاك لمتلاو لؤملا يف لها
 ناقل طن اوطلا و ةارملا عد | يدان هس اب ال نك نع فضلا شر ودو تب اهجل ١ طمس و سلمنا
 ظ اا د يع داداو نبا طىسح ياللا دانساو هلم. نب ىش١ نع اطخ باطلا 1ع إن نط

 8 تن ةصومخ عضاوم ف نكتب وبحم ةبعادملادأنبع ارد كامل اول ناحل ناماّمحالا لع ادلذ

 يع ان هدج بمودأم عارملاو هدج يضفي الام بع ادملا ناب جازملا و ةبعارملا نيب موضح فرت
 1 1 / 1 , : 0 ١
1 3 

 و دب ال ين ىف ما وح نم كزا او يمهل جمع ل فا ئسح أنساب وبر ىف
 ' 2 ولاة دشو اذ دا مهبا بكي نا ةذانغ لحال قار وأخ هوم 3 يتلا نه |ىلسس هئطغا

 0 ئ ؛ : 5 1 7

3 
- 



 + يس ٠١ وأهيش ام ٍلعال ىسانملا ب لَم نع ىشفا

 هولا نع ضرع !هطعا ملول يح :دايا ىعنصلاطج طع ان ينو كاي روع وعد اع ع ران ايلّمي ك١

 , ا؟ريا طماخديلا نب ددس نع نرخ لذ يف مالسالا "كفن ىلدل_ضحب كرب اور ني. ىف طقس
 > م دب للحوم ىاؤمحنأ يملا دذلا بانك زحالا نهررلا اهدحا كناو ديدان يمحي وم ده

 ايعا يش وجندي رع و هاصرل لص ولبس لمد وه دوهيغدب دارا يح ىض لا واىسملا ئهف كري 11 ١

 يضرفع ىدوف مددتحا نامل اب ىلع نا تعد اسكنا باويعا "م وان ايبوا ال دب لاجادود مص 0

 امجد ملا مين ولا نعوملالعا درب ىح هرم را هبانكلا يلازم ئل أر غاو قاد اراضت كرون ١

 اصول لفن ناو ع لوزن ملاعو نصاج وحأ عن اولا نوهر خيال نب ذل ال نيله اعلا يحل هر معي دارو
 | ذأ مل عقشرملا 8 نمل و قيسانلا يد مدلا“ب كانا امش لبا ذرلا نحلل اد لباضملاب للا دلع صخلاو

 .ن١ لعوا يا وحر هز نان وشن وم هاجر و تبان نب نيز نع بط مح يهتم نيلو جلاب ةودتلا عن
 كيسو5 "ينم ناأهئر دنع بام تو ولا ىيعرصعملا نعرهذ ارنعا يا ميسا داما عبواها رجلا

 اع”ياوسفالاد وبلا 13 نضح كا دعس ليد ةرخ ل اي نم ونرفصت اييدلا ىف يحرح ون نويل

 ني هم هدا غاز ايلا اذه نام ئه ويل يلد اكم هدلا دنع قم هلنوكي ناوجرال ٍقاؤعملا يو
 ضرع نروف نا دمج دانس اب ىعاّم و ىلإ ئب دعس نع دردةاعاسملا داي يلا ذنهالفا نول ل

 اد الدب هاوس ينم ول اذن ئيلمصمل اي نع ىخولا نهي لع لازنا هل دالا نيد ىل بنهب ترجزو
 , هيلج و هل دب بضخ تم ىذا يلا لاو ةريرص ىب! نع دئاميالا لع دل ادلا لاهش اره !ةدلصللا
 انيس و يازلا قب نم رسما لب ز نع تف نا فيعض هدانساو هركذو هلي الانف هافنشانحلاب

 6 يللا هن دعاس 00 دلدىت لذ فل نك الل ناك ن اذ لسع هل ثيرح مدح 2 المىئرطع يا د دح ولا

 ذه ملا لاذ هرك نه ال مق نلمس ١ لاذ تالئخ مكان ىبلل تبن دعح لام دارحب نماهع نعت د ٠
 لاَ ا[كع نرغب بعت نع ىط :ليصمل لاكن ودي دعفإمل ياثر .لسم ةيددع لش اهل نإ كوع نسح
 . ميشا لاجر هلاجرو هك نخاباذ لس لاذ ءيردهف مس ميله دنا لص وزب ىلاءنسألابعالماج

 يف هسا هقرشر هس دوم هلا طاحالب نع ديا ف يدب مض عج ياام فاصاال نارك
 هرجأ نعد ن ّن ةدحاو ةارهالف 2ك ره انا ىف ود أءاواشلا ةاصال الاف جب اب ون
 كاهل !ٌةدؤس نانا هولا ىل ناك اىيدافلا ذوارلا يلج د رتب هيزمالايي و فما

 2 معرب عام ئّسكتسا نارها ينس م

 هلعل ناو هاهنيد هينع برصد اح داراد لحجر هضردع ان هلاح شدا هلاقرح اظلاباذحالاب ترها



 . يباع ءامرحو ا ل ير رز ديدس ىنانع جوج هركنح بل يف سيياه هناكملب لويد صن نه مكة لي

 ل يددشل ديعس ينزع ممرحلاةموعردل ينم جار نخاع اهلمجةيبااةنبدلا يبن
 ' ردمورعزم ضر لادجو هرلعام ريكا كلا دنع مهش |ناوجر الياور قو عدشا قف 1

 ال مرصع لادجر ياخ منكما ىنعب ئطلا عطش وا دملثملا بار[ ربصُق بمكة ر دم عرج كيرلا
 مماذاقعلاطادبرادياور قو اهيلبطان ١ زيزاانا و ةالصما ف خالف اك نسح دانساب ّة زد رن نعدللا

 . اكل 0 نع شايل صصص اوأ|يزدفخاّى لع فذ واذ ةيبملل لماشما نطل يند وصلا

 ف هكه ةماودارلاور اضضاد  مياكس اورو كع انو ة نس نم ٌتامتلاو ع أب الاو

 مح ,نال الأ ذود رجلا ءرما عم ملل اكب موسي ناك ثيددح قه وم هزيس ا ويم اهدل وو ٌةولصلا
 د الوا هانم تبظيا فد تلاس نط ةككعنب ىنا نع هّو رماها وأمانه محرلاةنص نم
 اوك ياو ل :نيلا يف ”ن لا رح ل امدخ طن طع اخرج اب يؤجل ناد منعوا يل ئيكرملا
 : رسما (جاع مدام انوا قادما ف زف الو ةرسشلا نع عوابااكر دااهاولد دا مل

 " يرطلا وصاتفمتنيلا عيا لان نع هل وضباح وج وتسول رج وكتنحلا نصامخفق لالا
 ودل ٌقانيملاف منك ايي دحوملا لم هلا لعاوم كالو ماتسح نيكو رتل ا دال واديد سبل وايلعلا

 رح اللف لاوتع هلا نع ايم يار وج ىلع ليس اهلنا دانساولب رشنا نع ملح ادباولح 575

 ا لسن ني: مالا نع ن3 د دروس اج و هم هبنب صحن صحن هل اناود وراه هاا هارحر وجنق نع

 رم لع رهاب كسل و هلض اود ننام هببس لدع لع ا دويلس ان ندع نا طيران الا

 يهدد نع ىهلنلايلءنع جملا يف عنان هت ع ىوهرحل و بح ينم ل ولا ضد [ضنت
 سجا الو *اسن ل دولاب هيل ةاّسملانوكتسو جل اع ىسيخا لئن يراسشد لا

 ( لعن 2/اولا ليس رلا نسبحا ال ىاددرب عمج نوكاسخ مجد ربما ةرخ وها ىهيس ئلرطع نيس واج ْ

 نرعال إال مخار ىلإ نع كبح ن د روف ندرعتي ال لسسرل ان نير اجلا داعلا رويفلإب دارملاو
 نبا يخاكذ نكد فرم ناهز راب ليهو د وبس دلا وح عي ةوناب يلع زسي ناك كج رجح
 4 هللا هّلغلا ناب هر ملسلا انه 5تدبلا دب هيلع للسلت سنام اوط ةداججن ان الب دش
 "اعجب متبرملا لاساو دحلع هدنع ةكيالم يلااذاضم 24 وك د؟رذجملا ىطلا

 .. انه ورعملا يسوءلا ؟لكعبزب ىفيص نب رمأ ع ىلإ نب مللظنح عسنفد دك الملايناد ين اكط ريس :ئب
 ازملا يا وفا ٍق ل يصرالا 5 |يسن | سب لشن هك ةلملاىازهامزج روييسا هلملا ع

 أ
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 ٠ ٠ ١  2ن 0 1 : :
 افا " نع هاينز خ نع د مط ىف دوس 'نلا دحا موي سوا داردس هلّمح ةضمل 'ن ادع رطل ىا

 دخن اب نأ وع سيافل رم ي دنع ضاخملا ثرويلذ ئيدحلا لكدحم فارطلا ةياور اضل ركةدح ايفا

 ةز مه رولا ننام ن وشن وم ءالاجرو تمامملا نب داع يع ل ندخل ظفتيو غيب ليم
با ةاوغ د و هلزلا ىلع هن ارخ بأ نك هل سض ناين ولا فار ددعاشلا كو

 ليل ابرد و 'ع ىط هو

 اهل يكس اهلي رن أديس نم عر يل ارم ةدوسكم يوجه نيو ةروفا وفد فب لإ ازيا
 ”هيصصم يو ىو هعاطد نك ”ىج لهدا كمماهل ركن اريل هوعال كيسان يووم يلا
 صحو ايهم دكا ين هن هن الة داره يلامحر ةعيطتعن شدن ١ مل فا ص فيعض دان ابنا يس مانع بط

 »-* 9 1 8 م . وي 8 ٠ ٠ نص . :

 ينط ادي در ظل ةرحأ ينال ةيحيتمل ير اضن نار فعجل نيتلسهيع عوحو نب نيبمخ ع ل اهيفطم

 ]هيبعش هجوةلرملاو ميشملا |لط نميلع همرحاو هقيصا يازموتضملا ئح املا اميب١ يلع مرح ٠
 ار نا كه ه وردا و لسه طررب ىلع مكانا ٌةرس ره نع بهت كاس وقلب نرهاط نافعضملا

 اول انادج هنم يهب امش ياا رجب تنعم هليل برها ىعدحر بلا هياور يقهب مرضا مويا ف يا
 ”لبدلم هس حار هدعبامد لاا رك دةباجالا "هما لما نم الجر ثين أر لاك هقلا لوسوبي 57

 دلادسجن اب هقيشحلا ليك واول ضب دو ويا ىف وج لكنه نمي يناير هب تطاحا يابو
 ه دعم | لاي نكو ا اواي ناسعذايو نو اسدض جورب:
 رد 'بانع هيلع يت ياس رد دعا نمالجر َسبارو ملم سمسا يازركك د نم هلْ اذ

 "7 ومحارَو وه نم الجر تين اروربّهلا با زعم هصلخ ينام ذ نهد اذ زر لص هبا
 مات سماق رهام ىلع دسك اارنولا ىف هل بد ناك يذلا هركذ با 7 ياهيللارل خداحخل يطا شنلا

 قباسنا قل ! هيك نا ضهر مايره داو سطع نول نما ئهالجر يرو مينسيض نم هاججو د اىا

 لع هنيعرع و "لع .فلخ نمو ل يدي نيب نع ما ضالجر تينازو هاورا يهد اسف

 سمن 'ةناهج عج نم هىلظل ابد نط احاوب يلح مريح ند 5ع دوت نعو ليش هل اس رغر

 قهانح الجر ارو ر ولا ىفا "ل !نمداج ريس درع دا ناحلاه ان قف هراص لك

 بل ارح يف ا( نب ,نيوس ىلع فشاولو فنصملا الدرس امم مب ءزع ىاتنوملا هك هي
 يارعلا قدي زن نرش اونارب نال هح 9ر قش نع يق أ هزمغن ةرش و لوب اهلا سلب هرن: ةأججل جدد

 مترا لص را جل هرب انو انام ولا لب دعا نع هذجر تين ى ىلا وا غوللا فام ةسننلاب ب١
 متل المداو ريح ن اكن وبلا وسو ة فلج نا تمل اّمذ هبراق ايفا هناّمسحا داصنإ سكت



 -. - وج جملا

 عطاه مججاذا يزل ناي قمز نم لجدتيا رد رامعو هريكو ملعتا امن مكاراب ١

 1 انع بهذا ل سو ىو دجنايئ' رمل ٠ و1 حلا نلجععو ىلسرملا

 م داس ردا نمالجر سار ووذج لا ءسلع اذ هديب ذنحاذةدانفانع هلاستغا هاذ
 ١ اضن واو أح ىرش ةرانلارح ةبيصي لذ هعجول ياو هيب زعبي ياءووت: و نع هل ند ىف رازدلا

 '  هلط ترامند ةرخالا باؤن دمعت ناوي لمان رمم ان دااوعم اهنا 4

 تين ارو هنعاب اج يا ءوجد نعارتسو سا ورلا نه وبل موون يرش ارح نع ةياك و يا مسار

 . هلخداو درب ذحاد هّولخ نسح هدأ ب اجي هللا نيدو رين همك ائاَج قدا م ةلجر .

 © ءانصو "يلدا نمو دلت ٌىالخالا ادهن اذ بقنا ىلع باد ىلخلا وبس ندل وركز وهوا ىلع

 انيسح ًملخ حويمأ ليمعمحا نادين احلا ىف هللا رص "نوح فالحالاب الو هللا ىلا لصوت

 ٍ ةليللا يانازولا ند امز هداج م ارع هلجر نار 9 سجناوزع عملو هللا ىلا كي ذ هلص ود

 رم ةرورتساف ليكأ يريقتاو و فرحملاب هرم أنف باذعلا مه يف سسانلاذ وهذ ديني للا

 الس ايلا ووجزما نم طقس ي ارانلا نإ ومع يما نمهلجر يدر د ثنم هل جس يا الذ

 ر ذل نع حرج ذبايح وح نهي .دلا نب شخ نم ايدل. يلا هعقعرم د راجل

 ماسلا هدي يف لامعا ةاديصبع نطقس نطقس يالا يل !يوبعحت ورح رد نها نم البحر تينارو
 هيدعا 007 نوكمل هني الدب هلاهس نم هروركج دخاف مدلل نعيش وخ ها

 ةدايحؤا راع يزلار اذصلاهدهل واه: 0. هطارما | خشاز زعم ىح ند 5 !نمالجر نار و

 ايدرخإع نا دج وش ىلع رم 'نمالجر تيبارواحوجد يان ازيم وود نان طرد عج
 يا مو صلخ يا د نم هذونساذ هنم هفوح اى امن درال نم هلجو د ايط اشو

 . نخ.ةح اج ترطنش رض ىاةؤعسمل ادعو امكدعرب_ؤدانم الجر ٌصدارو بش 3 طنا

 هيلع هتسسارجي يا طال عض حزين رم انه هلجد تدار دارلا سكب يدعو نكست لاَ ان مدملاب

 ىلع ٌمرلص داخل هب بلجرو دل ند س تبل ياابايحا دياور فو دره ومتجو هميلع قسما ويطتسي ل
 ةئداإلا قيهو هزم : نيو طارملا ل وح ار اج قح طارملا لعهد هدب تذخ اذ
 دار يب اهفوحد نم نمو هد ود باور لا يوقف ةزبخلا باى نا ود انم الجر نيو
 ف درده هوك 00 اىافشلادحاب يك هلو ارو ناو ىئاهدال ملا ناد >أ موس

 هنتهاخ الغار د وع ودوام كوع ةنخا هّيلخ هاذ هديت دحاذ مزين



 ادهن ىلإ هين ئسحاو لش وهل وه ىف هللا ثدصو هلع تدلل ىدلخا ىو هلك ص اخ لاوها نب

 م وس اخودلا لوس رازيلع ةبزح لق عملا عضو ةلعولا عشب مريس نم نيحرللا دبع نعولب دل اذكو بط

 عسا ولا نالساوص دحاف 7 >انساب ارطلا هاود فيكرعد اانساو» نك هند دملا يوي ىف نكد

 ننحا ننكر نايم سكب اريزم دم !"بطرشم سسكلاب نا فو فيت اهلك و يف هزل دياز زدنا ىف

 دخل ناو أنبا ترها لشد لسبع! يني نم هادو هيد قع مول لد يلع طخ ام
 نب الاه ذاق ايف ىلع مولد مهاربا يباع ذم ادّيح طالصلا يف يئاهااضْز رعا واهيبلع اوال ىهفلا ٠

 ن ا6 :طصملا نانا هيلع ؛وكوملا ب دني د ضسما يف اعيسال يصعلا داما يسم ةرلم عسا ترها
 المج نب ذاعم :س بطر ازيا اين لاس لا نها صحلا ىلع ا6قملا ن١ ثييدح ىف ةاييلع كبد اضع ,ز
 قلح وعن لين نال ناو السار رهشن مدا ت درا ياارعشماتلا عت الكمان ف فيض د انسإب

 نع بع ني ره موي لع هلحرب نايذو دان ينال لاقاذو هجرس و هزه دب كهركأذ
 00 رناج

 دزه داب نيم سسرفد سام اياها كلخ دازلا نا ةريجلاتلا يمول يبل انبلاب تلخ دا نا نع
 لا ةر مع اللا بكولاو هكدا ىاءيلع رض بطلاب ناحانج ل باور

دجتالا نيو! ىف ىساعملا هيويسلت ىشس نهأم نايددجلا د وبصقم تش تيحاكب
 ياوضاول نيحاريبح د 

 نادين اوس رب نارعا لاه لاَم يكراستن الا بولا ىنا ارغ ّس ٌةصلا» نعي هدج وأمس بكري نإ
 "ساو باطخانلاسكت تدران يي م وع هن داساى نهرملا لاو هر نك ليش هللا ياليلابحا

 كيو بكل دازمالفم يا بكرا دازكأ ميدل نكذب نلف قدرد يف يهز هليل نووي
 ؟كيلع هللا جنن قر درس لباو مهلا داب نه هناذ أ ذ يرذحا ياا ينخالا ةمسل اجو ئاكلا سكت

 زكام وع طن ياةيدرت قد اقلخ هي دشن هل ياورتعو ااصيم از ناد ةرهم اخ« لو
 دا رائهناثيدنلا د يدممداضوع يافلخ هل بلطا ذ١ هئازجتسن !نحانلاب ىود 5 "كفر ءنه

 هريغعد يدري رموسلا هلم ذخا د كرم ا يلع ملا دايندلا نم هرههطن فخ اهبل ىاد يف اقر الا
 صاد مضالاييابرداو ياو ىلا هاَمْرَح ونوه ااهرالداولاق تاهشرلا ىسبل شت
 ةلداءنع كت داستلاوزيقلاو ريكا نم من ها هسذ سلال هدل يتحرلو دربإلا ربحا وذ شو دكلا يلع

 بحلا ةلماوم مطاع يال اك هنلا متر انا مديجانا م ىاخل يييشساودر و فيعض انساب

 نه راوج اوزسحاو يدي مادحاذا أوو دعا يمك ١١ انام الا وداد ء.لوسزو

 ارق ىنإ نب نمي ؛رلا نرع نع سمع ناسح الا ئطدلا وف ابةلماعلاو ىذالا نب مكرداج



 ليبمل 1مل نيلي نا ت درا نا فيعط دانساب ايم يسم ةفخو ناقلا ف جرا ىل الاقي د

 .عيطلا ثلا نمار ساو يعمل لمس اهدي د املا نيون ملا طامي اهرب انو ةوحادز وهللارهأ وا

 دام ف ضاؤطلت واس اندادب را ذات ايا عدم اع ىسلع ماك ىلا ىلخ نهي ولات اهيذلا

 ف هدانس قف د هركذف هلق ٌةوبست هدلا نوسريلا طهر ش لاذ ذربرع نإ ن عب ع و لخالا

 يي 9 ةراولاو تنأك ةفيص اياب هلللا نم ةرمقملاىزط يار نورس لا ماو رثللنا تدنن انا
 هن أذصو أوس بجي هال هنيعدبلا بحا الو ءذلا نزع ١ اا سيئ ,راز » يدطتسلاهياااولدذ اذ
 ظ نكت يعض داتساب| دوىرلا ىنانع يدمّر ىوزغناو دافتلا :راؤص نمد امن َىِلَدَك نه سد

 ن١ هسبس نوذ اذ 5هزصلاا ارا رهادح ايش لن ل ويشمل تن نولك نأ تقطتدا ن١ نب دعا وش ل
 نعم دلاس ودلال ىف "همن انظعاو ٌةهلصانلوطا ناك اد ن الع نع نيربخا دكسلادلحر

 دانسابوعا5 هايلا نب دعس ع هنضيراَت يف ركع نبإ هركدت لود [طصما تدعم لايخ سانماوما
 ؟ايوّس ١ ازرح لعام اّمح ءاتصح بلا عذ ذذ دعم ازغ فل عاال هلام كك” د صح هدنلاٌق دمتم نا فيعض
 كن فركر كدا( هرك ددننجلا مد اذ ت اذ موس هقلح ار اّساد اذه ىلا يرانا كتب نك

 درع ياووثكيلا فلز اماسانبد الا دواو قيد نبدا نع
 لا يكس كب عدبو ذل اراؤصم طلب مل فين هسيصعم ملبول ياام
 ابيزع يحج ئحأ يي ذهؤملا لاو سامع نإ اع كن ه داش الوعل اس ا هييلع موججلاو طصملا
 يلا سوي رجالا اطعا هبجاولا طاّوسام ريم هدد ايش ياركتالصرتعت ناركرم انا

 هرنع نه :عاهسلا لود يف! برعا ورح و رع انام سساننا ل هاذ يشي داعافّسم هام امالا ندي
 ١ وليد ةعاجج يف قدا اركالص بتنا مكرس نا ضيدض دانس اب ةاماماخ!رعركا مع نبا

 ةطلساولا ره ياك نيبو مب أف مكدخ د ياخ طالصل ماك اب نوم اعلان ولهاهلا يا مك الع
 نايم اكردا هبنمنلا نالد اشرد سد ىذالا وح ليضالا ةطساولا نان ضيفلا يف هنيب هلت

 . ةتلطاعتجاولا نورت ومزع بطرعش ال وو داضن ف عمي رم ةراعو أمت كعبمو ةالصنا
 | ١ يناودولا كيد اهل وام مكوياوكت انبا ميش ن:فودض دانس ابنوملاو ةرججملاقغب يوندلا

 سا لاقازربحااول اقعل نول وداع هام و مايل موب سينما

 ١ اكوؤعانوجر نولوقيد *يقسحا مل نتضازبر ايرقن نولومند ي اول ةبسحارع نيزص ا
 . قف دووعع مك تبجوا رو دوغان اوه دابؤذلا سم النه نلماياككرطخم



 8 نأشالا مولب هع كلمامشوا ياهداهت احد اههاش نع يلفزوفا 3 رامالا نع حن ريحا 0

 تامل كرت ايدل دع نمالا ىلا موي باع اهل انو نم اون ايس ثوان لو دلا ىلع
 را و مالا ذافخ و هلم الا اذكو هاجلا بح ىدفشا ىلع ىلخت و هنه ال !ةنطاسلا

 اول و دوك لزدلا د ده يا أييلس ىل اوت هدملاىنصق نا م عيييع دانساب الله نا نوع نعابط

 هل مادو عرفلا حوانح للا ناب هاه عماجلا نزع ناو دوجولا لاهزارباو ةنوك[وه دنول ىا
 دارا 7 'دلل 5نداخ هلخ مهلا 'ىلا ١

 ليكسد ىلإ نعد ةادول يسل ارضنا هم دعل الو لزعلل ةنيأخ هله هل نرعلا نع داس نيل

 نه وعل النا عاطتسا ناد ”ريدصرلخع ه]سد مكدحا ند يق د "هاهاهولا ياءاعاسلا يش اك نا

 مك دحا عيا ذا كين دح اجدب أي ارام ؟هاعاسلا ماب داراواب ند ايسر غيل أيهسرفد و هناكم

 ناو دهن يعر نل سزملاب رمال“ >.ممهذ دىب اشدع سسانلا ناذأ يسوفملف لسه هيد ىف د لاحرملاب

 ىعسير عرج ن امينا ينم دانس إب سش ا نخزنح يحلل هلا يندم نه ئمدر هل وطال ترهل
 رأت" اش ن١ ذائأ ينو انور هل ل انطا يقف وك لاح هس نوه ولع تسي يار اذص هوو ىلع
 يوم ىلع ىتسح يح ناك نا ديوجام بانه وكف هتيرط يف يا دل !لمسسف قساو امعزخلاوا

 هسفن ىلع بسب عج نأك ناو هلل سس يف ع هدنع موعلا عكر داييا نرد يدل نب وب
 و ملازم يفوف مخيم نعو امرشا زعو ا ىس ان لاوس أيتن ناجل باهي
 ههنرط يا ناطسلا لس قوي سس ندانيب ةرحافم ذارر البو دنمالو بحاول ال يسب مرح ناك

 مسك هيلع دنا لص قملارم لان ةريغ ند! بتكنع طولا وا سيمبا دارلاوهاضريو جام لع و

 هلالي قاَرص ناكل هلال وسر اياولاتخ مرتع ااه فطام وه دل ئهدب | يازئؤج ب
 رش ىف ن وكب دا يق وكلا يائث ريح كيد و ١ نم يد ىف نكن موعع هدانساو هر

 مدلل عارحال خارج يلع ط لزم ”هبرص ينم مطب طرُطلاو جلا ١ لا عاختس ين ايج

 لسعزم ةدرش وانما جلاب مدلل ميج ارح بلاغ ن هله صخو دام يلا عضو مثيلا عمن زون لجن او

 نكاس رجه لازبرانب :عادلو ا ن دبللايف قله الخالل ةلموسملا تانوججلا يف روخ دب ناب ي
 يق اديراش١ي وبك ناانإىحا اه و ربه ذلك > ئغا وب يللا داولاو مف رح هل نيعو

 ارد نم وش نكن هدد دبع ب ب اج نعد ن يهةردضخا دنع هعنملالاءرش ىكاةهارك .,
 يبوح ميل ال ىدارلا م كت ئها نعد مارجلادنانه يق ومذ هريهل حاصر وابي نا يدع

/ 
 ١ لل اء لا



 ا دع ايو لع هلرح نيدو هند ىلا رخل ظ ا

 | يت ازف صاح سس أيشالا نه قمن يف ىلا نرد م ىلا نان اضيتْضد انس برع نبا نع

نسد» نج أهان هن ولثلا» نصيف ْن و ىفس ىف دوجو هلل نكن ايد سرشلاوةارللورارلا يف
 ١ ْ ئكملاي

 ايو ري سا دبس الوم نعد غ حز ماكر يجد الصدد وجو وف بجلد وجو
 ظ : ناك امملا ىاصنا يل ةكرازا عِذ راخاّرح هللا درج تنك امي دبع د رغاج نع ن باطلا ,ىغ نأ "1

 اطل اننرغ نا نع بع بط ه دركم هدودب و مارحالبخلا دم نيضكلا نع مش اىلاراز لا ْ

 يع دياسادحاو هرك ند هللا دبع ٌتلقاره نه لاك مطفعتدر ازالع و طصلاااع ٌتلخ دا

 يئ ١ اناني اسف دعاذ شايك ْفيح نم بحي ذباهللاب لحي نلاؤجرلا اهلا تنكر

 | تيعدااا وس ةدكدايلعىبعلا كساد يذالا هيل سرطلادب لحام نافّباد فش
 ١ 29هشلاناف ةدرارم رمد يملالعصلابةكر|بتذ نو ةنسبلا ليل ريكي وعد 1
 عل او هلوبحو ةعرس يف هس ياه اهيّسنم يلاولغ نهر دؤحا ذ١ [يبسلا نيد نمتكي نم يلا ْ

 ام لاق لا فتاح ني لنادرع نعت هيلع ّيْوَلَخو هلو ر بحاو حا نمل هدناطؤب اج

 نعرملاوعيزملا ناضهر رهْش دوب ارمهمف اىاص تنكْنا# ةركذذ تا ىلا هللاو هللا ل يسرب

 لكان نم يلع زملا هب هلع اعدل هاه وبح بدن لينا نع هلل ةداذ مرحله ابد ىمذ

 شط افاموطساع موي دنع اقؤي هد نين رحاؤم ميذاج عبدو موو لع ميؤددلا بات مول هيت نسما

 تن مريع مود ع ميد ب يب لب نم وي مو ىلع لح بولو ىسنوب مو لغو مدا لع هيند باث وب

 ذه يلا لاو هركاذ ناضمر ددبن موصا نا ترم انيس يا هدلا ويسري لجر لاذ لالش نع

 - 8شع عيراو ةرثسع تالئاديد ونح ملا يا ىفييملازدلاب يلدغ ومش |عابص نكن يبو ئيسح

 ذا 50 هن لئلا م وص للك ذ وا زكلط و هد تدلل هللا مون ياهرثدع سنمخو

 ويسراي يلهب ا ا ا يول
 ظ "ركن ا ئسح د انساو هرك ند ةرع او رهشلا لوا لاك مو :اببصلا ىالاق مص ئلاددلا١ 3

 ْ أم ن صنم ال نن نما املا يو ذ يا نيحل اصلا لاسأخ ىوهالا ند ارهاب اطيل امن دب هذ

 وفل نذل دع ايطسوعب لذا لاس ىيءاسلاو نسل لد ده ىلا ميل

1 ١ ١ 

 ياي هره ره وهدنع محم رعره لا نحن يلع ل دن اك نادل هو

 واع

 / _ *داضاو رك ذي الؤشمدلالؤسريب لسا تلق لام ينس زا نع ند ولدوا هولتعا اب دحا لع
 || ؛ 5 1 5

 5 هلة ةروهلا لم 1
 0 0 1 ١ ك1 : ٠"
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 اذهدر اذهشن لاو درا ضاولا نهرب بلان اذاحوض دب و هبلاف ود ناح هدد ١ىزفداس اذ

 العا رح نومك مكن ا نصحد انساب أو ةشباع نع بهدا وبئس :سّكملا و 6 لا ثددح نم ىضجد

 اسرلا فا ل لذا درب رش و ءصعلا :بهذل الح دارلاو اهينسر مالل ان وكس :هلمولااخارسك ةللا

 ين ناوفسسا يل انهو جرت الع مرج وه زحالا يف ارهسليوول اين دلا ق لاجرلا ن اوسم نه ناز
 ؟دجديااساهموا داشع خلنا ئهجلارهاع ىباسع نم كن محدجاع مملررلاو نب دئعنلا

 . نع ضهروكت هولتداذ لرسم ريب دىلع اوذم'يلصاجلاعاءدحاي نام طشملادخاي ندا.

 بها سنا يبزويلا ننا هو اك روم هال ىيعضد انساب يدنلكا بره نروح ارث نب اكلم
 ايف 'موولا سلك لا والا ديم اه ابو دنم نا لادّرعالا نايك _يابجاو نم ياي لص نعش

 طمع سررخ انار# ةربرع يلا نغ د نسل ىالخ هنلتريد رف جس و ئمص ناب اب ذد أنما يصب و لاجرلا

 نم لورا هرقل موساو فازه درع نيا اهد ني ثراخلاوبإ هيسيكو رولا ةبيس هرساو يلطملا درع ني هللا

 6-0 هدومل مر ءوساو هها عه هع أصح دالب فداه : نع دوب ياو طهر يعصت تش نبا ىبع# دبعولا هيك

 مدمن زرع 2 وياخذ عياح روسو 1101 ينام اكن نسبكم نب ل نع! دين و١

 رولا هب عيح نيه لوا و دوب اهانأك نف لواوضو دك طنش وبا هيك ميلا جب ةرهنإ اةرهزوب |

 . يلو سرد وسان ضو كيرف نا م لإ هيكل نب ابوس رو مالا هع قولنا
 انسه يرض نت اشيراحلا اب ىفإب نيم ؛كلم نه لعاذ مسن ١ كركم ىلا يف نكد نداذ شيمر بت
 ةردجل ايئا"ةنانكت ا هرم وح ىلع نرس ناك هنال دب سل ءاازك خ١ هه :ةر انصنل دب سمل ىف مىسا

 وامسك ورع دوسان يك مطب كرد نن! دهسا |با قتل مزح خس هي رح نم اموسلل هذ اسسا

 ضم نباح وبا هتك رثكالا دنع نص ول دنع ل نول هال وتنعم وة نتف رست سابا نب وب نه
 تسي” والا زملا نم ى ارنا هضحو نويل ارسم ازذ نإ! ورع ىىس صاه نع ل ودكم ناهد يمد

 ركل ريك ند مدا ىلا هذج أوو هيلع ”نيتس رولا مولعم انهيفلاناندع نب دعم نئبداياولا
 نجي نهرو حبه نوجا انكم رج نس انمار ااهد مدل ,ىينم عفر نم يع كركم
 اندلننم هافسنم عرخاولو ما نم تجرحو يلحاجحارهع نه يم ىزصي لذ يوب انبي نم
 يامل ا كرحو اش وكر اناو هباوج عم ف ايلاكمشاميدد يه او ينإىل يسقي واح مدا
 هلخ هيث ب ذك ل محملا انا يب ذك الو نللاانا سشا نع ةويا ليل دمب انك ياليالرلا ىف

 وبحب ! ليلا ولعن ر كمل ومب ةدريزسل هدج ىلإ ممشقن بسد للملا دلع انارازكلا نه را

 هلؤز
 هج

 , ١معلو

 رطل“ رعساو



 ال و هعركب نأك ناذ يم الدب مهركذذ ين بلطملا دبع يفب نمرهظ نا ناحذنا هداليم نها ب
 .  ؟بزاع نباربلا نين نرحارعُس مس وذ دصتمب مل هنلكن و زوم تيب'ذهو أه ذن ناك اذ هصحلل
 .٠ برع اان!زطملا دبع نناان لول ىد بذاكب تسلخ بركب 1 ىبلاو ىنملا نينب ككل ملاانأ #/

 .ةقفسا وع روب دوس. دف تاهو سرق قتاودصلالةضحلاةيرعلايف لخداع
 .. دع اناون نجللاب ىلا ىلع ز ويجرضيك ن١ بجيقن ننام اي يف اذ برتلا عصف نم وهدد رغد | نانا يلب لح ادع ز سفك ى ا يق كلا ناب افاق ف ملا عفا ىذا وي
 حم دبع عمج ةركاوهلا ننإ اذا ها وزب ئيهض دانس |ب يد رذحلا دورس ىنإ نع بط

 - ” سا يندخمل ذيع نع ىط صنينح موي هلاقازهحو عناد ادج نم كئاوعبا سومان
 ل اجر هللعبو لبسي نابش ني صاع ننا5دح ومع هع 5انشمو ةروسلم هلع فيتم

 سا هجم انو هس !هلو طل يدا ال نيجمدلا ياعج يذلا يا ىهالا ىلا نا ءيبصلا
 يفور +نلج اد يفد ذكز هلك كالعلا جرا يابولائك ابونا نوم لاصلايفا كيلا قمل
 راضدالا و ءنكمسيف لكس او هدنع يزن ىناوا نمل هلك تخاو وللا و هب اجب انو ضرع اينع
 ظ دهاجو ناهذالا يقرب رسداو ب ازط ل موس عملو قدرصو ىف ئخاو يودعولع قناع قرم و

 | بيبي همس لكل ا ةدحومل دوج 7 ايسَح نب هرغنع هن افطوو لئامس ىلاددلا لس يفرد

  ولادنيتملاواو معاربا اانا هتبنكوم اكرميساذص مس اًقناوباانا_رصطو ةدائو هل
 لاه املاء اذددنايفرمل أك مهيب ل دست !اناو ”ونعوا قونع نه مل ام هدابع عجنهدلاومارولا
 انا ورفاور نيصو ةربرع ىنا نع كيل افلا يف ىلع مول الذ اد خاب عس اًاناو هدابع دابعلاو هلا

 لذ ْ< وتل ماا اا ل

 ركزدمل فس جامضتس لل ةقرطه ياءضحل اب ابن نم ل نانا دويجلا
 . نع مرعاك لادل وان

 يود انوحو يقئارلالاة وفد ويه نع اوربا يااوسصنا ذا اج جرح سانلا ل ىانا لارا مزبا سنا
 يع دش ل رت طم اناو مه يلع وهف ين ورد د! طوخ اناو ىعر هلامنع يت نم لوا انادلف
 داسكل الا ىمهلبالا نع دنا ور وه و وسما | خا ينس ينداضلولاطخيوعانك اوس ذاوفررنع مه
 م قلك نكران بلا ةداع لعب رج يديد هاا موب رسوب هايدار ررجلا كول نزلا و

 1 دا نو مك انا ررعوب درتلبر يس ةنادارملاو ضلوملا لاذ اوي ومهم اولا" نكح كك ماه فرهيل :

 ١ اق دزقالو ملؤحدازو ءالالاو معا زم برو ةارعسلا نم هي اه ابخاحإع
 | هلع قست نمل وأنا نب د انساب شا نع تريكز خب يفسر ع ار( ذلووا يناةدداريضوتل



2 

 ف 9 ودرج لح نم لح 5 نبا سكاي انلا» وهنا ءزع م درلاممد داخل نم لو ايا نقر هلا

 ينام هيصيصخ ردع رار مو بالله دحا سس نول نعوذ يل
 يرسم هلع ينس نم لؤل ناك ةربردح يف نع سلك الملاو نيل يئس يلح عمج ين للا وأعد
 وادلب ميول ردع ادمص ناولن قيدصلا_ يب! رعيصن اصح نه وهق ادد ,ىلع دحا مدس لذ ثعملا

 لاعاد ار ينم نودع نيد عزم عر هانا طمأن ذود
 ل ريميع ذلا لمح صل رشسح نالدحاو لاح ينالا ىثاون غال دن يدنا ذح يبخا (

 رعاظلاد نسمي دصل ار اوم ىت دع ثلا يف صوفأما وش ليو رلاة داس رمح هيشح نذل نيوسلا

 يا نيزسوملا ين وحارس ميرا لحب يف نعد نم ريعععد باّنشايف م ظن ل ؛هارما نا
 ب اطل نير نب نع نم نيدرخلا نيب (لوحاملو يف نوب عتيل نيرا نيس اح
 ان ايعررجا لد دورس ملفت سانا دل غرج 9بنل هصخ هم يعل امويبمدارل و ديس ان

 الس الو شب فاس يعم فتي لح مذ انس لواوالمج داعركت للملا نع نرغب نه واوا
 عفش ومزرال ةداشلو ملوش قست مل ودع انس لويس ياةحورعلااناةدطس مذشم لوا

 رخو هامارسلا موي دارا و ررس أنا ير رصد شان >مىتنلاب اي دنع لال ودلا لثد ومشيف يف نا

 يب نمامو وعملا قباطهن اب نرخ لو لع دملاو سكلاب ىلا ول يدييب دار لارككس لها

 م دانا دس هلام نا عم هزحايلا وتب نماه هلوغ ةديأد يا ل نتعدن اهايم نا ردا زيم و
 مهامتس ل وااناو رجل الو ضصرالا منع ىتسن نم ' واًناوازب الاو بالا ديس هلاهسيقش دلو ىسب

 اانا ع شدا نولرم 0 لداوا هج هاا مج تاجردلا مخرف :نبلا يفواسىيتلا موب
 دركمس نأ نع د تمحسهللامزعاو ,ىعنلانأز ددك لد جا هلوعا ال ازد الو مقل "ايلا

 د متم يأ دوول | موب نيسملاو نيلمسرملا دد انا نسح يلهؤملا لام كررنملا

 جدرخلاةمهفوزشم جلول خئاملو اند زخلالو نوط راو رمل ءاخأنادرغالو قل
 نح ركشناهريصملاب م او هاوس ىنسب لزعي ملامددر يعز يف نع ةناديلو الاب ص|صتخا

 ناسي روصو 'جلافلا يو لوس يفابرعلئباس انسان ل اجر ورباحجزع يفد دل  مابثلا
 الا نكسو اهلا يضف ىسومل باس ينس نا نلمس مالسسدلىفاوانزمجلا فايف مرن
 دايس ابوك[ م نس سا نعك لسانا لاو ”نيلايلا شمل باس ن ذولا ذيل لابد

 يسسخا واسس روج لطسوأ ين بعلاف الخ داأدايا يئس رف مانا كير انا ئسح

 -ب اة ل هدد اب



 انف عسا فطن سناك وا نادم ناس اسدا ني مج

 0ع 0 ناري دوسري وهب هجن لوسر الد ينال واس مو 50 نايلاولا
 دوس نيا لولا ءعبن وسلا ريع يرجاه وه و ةرعسم يه لب نوما, عطش مل ةملاسرا ندد
 نس نسحإن اذا ع مش« هل سبل نم *لدللا باب َّث دبد لهل ها انا ةلمسرم يقرصبلانسسحلانع
 ص الممل زاصلاو باورالا يود هد عبر اصمت يلع دوكسسااب ةولح عج مرن رخعلاب ىلا نين
 ف ىليسنلا ريب يذلا يا ناكل ايا 1كم نه سس ا نع منج را قر |نهلا نياهرطش تايلا

 نع >نيددأن هواجو ىحزلا نماو صعيج درع ابا ءلاداراخ كرما نه يان اك نه ىيلذ هيما

 عع دا راولاب ليام مع , رلا يا "يا صوخ ٍ ممباضالب لاب ِط زدااناوكم باطنلا ن١ نع نلا

 0 روغ زاخةرع ننرد اج نع م ةقلا دم ل نا نع نع عاب دنت نع ْن 0 يرطركزخاو

 ' ادشس يملا و نبع امنو دوي مل دم | هدلا دجدن ال ينربع نم ادرج رفعنا روجاو

 الآ بطب شي يذلا ينال يندد سسانداو|حايفشاحلو واس بابا

 .٠ 2” ةوسملاو نيطسوملايلع ننحلاو ىعرتملا م مىرئافبو ن اهيال نول ابداراوا ةبوبلا
 ١ هايل زع صرخ م بركلا قا هرم ىينو هبط ذكرا ويوم يب نخ مم طسم

 وداي تشب ساحاول ناريس جنان وسراناةمعرلاا لوسر انا داو رومان
 هضرا ًايرارنإ ناك هنا نم فلسا !ىفود نعرس نا درب انب'ةريس نا هرلع دريززه غيزناب ثحنا

 | دحام نع هداّنبط يف دكع باق الاب ىدصبي وسم توماهي ءلعالرح ليت ىزخك

 وع د صحاص يأ عيعاوب دوغ داناول سيم ةدحوملا نوكس و م جمرج املاك

 طم مالوك و هاريس هادا يدعم نرداجو و الوسر د ثا عكلا نب نيخ هلويد

 دنع هباونمويل مهو الكنب مرح نبى بسبع ف ثجباس ىلاب ى'ىن دار نوح اك حوجولا
 م1 دانا رعد يسهل طنا لدا هنع هاور و تماسصلا نب دامع نع عراف ركاسع لا سمج

 يللا نها عن نم وأهلا نم ل جحر ىلا اوف اب بلاط ىلإ ب اب لعد رفا" هئاود ىف و ا
 ١ / ش يلغد ةند دمنا بارع لاق ولع يعن هل دك كاع لمس ىلا ءسدرعل اجي دسف عاؤنرالا وهو

 دجالو اهلك تان ايدل احمل ىماجلا هي دملاروه 'طصملا ناف بابا تايلذ ١>ارا نجاه اي

 هل هل نهد هيد ىلا يظد حدر رط حا ع لع وظ اهي اباد يحن ءنمإل باب نم هني ريلا
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 ميال 5هكرطر أسعاب ئمح وع وددلادبع نيرب اجزع كرع سامع ننانع يع و كرط دع قع

 يسره نب وسكن سس انما صحا قال هاانامك يزوج نباردو واعولص وم هدوكن عضد فيكانص هلو
 دما منأب ىلس دا يندلا يق هطس وهل | يلخ يذلا ياهل باهل هدانا همام صو

 | يالاو م ردلا يلوا نفيتاو ةميبو ىرب سيل ضن اةزخالا ف وشن ددع اود دهيف و
 تالعدالوا

رفتم دوي نم لجرلا هدالولا العلا اول داذ رتب يا قش من اهيما بال توا ةلاملا
 .ةئ

ح ٌيلاوه و دحاد مالي دلصايادح او ميني دو .
 هر“ ىنانع درت مود اسس شرت هدب

وهل دحلاربكولا”شرلخلايفال ىس عيل روسنا نم نيزهوملابى وانا
 لمنع 5 0 06 دود 

 ضان لع ٌيرك (نييص وملا نه ثاد يان هللا ابن نهب انا تنزع امه اق اذو ونش لع

اه ىلع ةءلصتلاءك دز عساناذ و"دددصد "بع نههب دنا قثام هو اضم زحف لادا
 نث هان ةيملع دتن

 رم اوان دئبصع ةدرياف يداها ور يو لب رولز ياه لامارك انحني هلكت
ريبرح ىلا نع هن ّن جد اعشلاور املا زركو عش املا درو ايل

 ناب ى' ارم دع اكس اانارط ة

 رد رون الع ةدربع نم مدل !هعشرالا قمعلا ماك يار اع لزب هله و هلم انياب ىيكت ششود

 لاري اليا ةزجخايوا عرصم محي وحان كو |هنم هعضرالا هيا نرد ال غاهيس هوفر الام

 هانساب نار نا نع ىسضوحاو جوملا ضن د يملا هدو وهو اهي اريهن يح هل زؤنو هعدرب
 "اباوصلا فر ياداصو يسب خلسو ةرييهملادزع هريس «ىلحت ناشانب يل ىلَحنمن يرن اذا ئنسح

 ني وا نييادذ نم يرب اناا قئاوااركذاه دعب رد قرحو اح دنع ةمهجو براطلا وااه وزو

 بود اين نم اهدانم ىف اه ىلع تارك دماهزه لع هند وسيبج يسن أ منواةنأيب قمزل اه دهع

 ينانع هن مارح .لكفارةرعو يئاوالارمكو يرث عاري اهبل ندناو مل هوخو
 مينا لأم نمو اهسشن لاه نب ٌةبه ىلاصهو هرهإب يلا يا رسل لذ اكدانا يرعشال يسوم

بره ىطس ولاو باسل ار اشاو اراه ةمجلا يف ْ
خر ديف ةناال ىببملا عمرا ىف لد اكن ىاامونس. ع

 هي

نع سم ةاور و لود نين ديس نع تدع ىهلوهدملا عرس ىف دارملاو ١
 ٠ ةدايزيرع نباو شاع 

 [نعدرح أت ىزلا زعرلا ابها نماهرهط مدوب يا ؟(: دير مح ترث اىعد يلوا ي١حا بنا

دب ناالار دصلاب ئيحاذركل اما نال هر دص ىلع بكرا ل هرامخ بكرا نال
 اذو كردصلا ىا ه

 يل نال اؤجرلااهي سنا فيو اب ةدنرب ع ت در ىضا ورد طصملاناصنا اكن
 01 دوجوو دوو ببسناكث ابان يعد ةكسدل ارلامو هلصاتسس يال ام حامتح نادبن دبي

 - - ميم همس هع مح -
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 ٠ هلاهمح ابادارملالاملا نييلف هجاحلار دّرد هزم نخ هلا ملف عامحا | ذاق نس ىف وا هي ناكف 110م دوحو بيس
 " انيا مدا قيفص دانسإب >وعسم ناو بداح نة ريس نع طن اش لاحرو ملا دبع اه ارباج نعمل

000 

 ١ دازاهوسعو ءامائارنا نم ياوضولا عابسا نموا مون نول جن اوقلا نينموملانم نوي ونملا

 يم مكابي دره بلع يلا ل ةربرح ىنإ نع نعر م نيتاسلاو نن دضحلاانيلجرلاو ين ديلا عمو يملا
 (/  لاتضولخ نقلي نرجو يل اره لاك ةشياعو كأم نيش ازيكم كحاب عااناو
 0 | ذأفاك هلازإ هدلا دريس هيدرحلاةمالاأهيبا رينا ده جميلع هد لص غزل لصل اولدنمت مل و

 | ”شاضالاوارسلا يف هللاد روس كالا م > اهيل هدا نم داسض وا حولت يف ن اسم العاو دريس
 [ اوطسناع كلا بلمس نع بط هلال ناأكددلا دنع هيلع ل زندو ناك ل ايا ذي فد شل

 2 واواهورثكي ا ناضمدر همس ىف كمن وازع ضف انما لقا ذكد ةبساحلاو لهال يلع ةضنل ايف
 ”هيعننلا با ون امها ؤن لدي قارن ولا مكر جال اريركَتيف هدم عسب يق ةططنل اكدبح "هئيزنمل ا نافذ
 ومش دوس نب زار ورح نع ن اضم درموثس يضع ب مكي ركتوب اندم نا ننإا دايهجلاطع
 كريو هوركلا لعرصماب هراظتنا ياو دابع هدام حررشلاو الينا هراعو دعس نعؤسر السرد
 7 درك رع قدبر يلع هلاعا مال داببع نصلاب جيوش از انايس) ةاوذد انساب نما نع ظحدع دي اكلم

 دانساب ماع نبا نعد باطتلا نب /رغ دا نع يت امتنا «دابع ياو داعش لذ اوك مدعو
 ثررلا, م لملقماب ندر نهد ىّرمد اك ةدابعلانن ىاد دابع هللا نم ترمملار الين ك فيعض

 . . فلن تاداضلايحاو نم هلل لع اهيال هن قل نمتن انم لإ ابدهينص يلد هادن اينعرع
 أوال كم فيعضداس اب ىلع نع عَ لاف ركاسع ناو ةدشلا ده مرطلا بانك شركتي ان دلا
 مياه كر اصنملاو وانه دويوللا باتكا نها اومئاخو هع أوتسنمل هلو ئاننخلاو لاعنلا يا اومن
 , ن اييالا هينا له ابدا ماما لإ نع بع هولصلا يف دارا دارهالاو ن وخعت لو نواعم ل
 تن وثوه يزال عرولام حر ديلا هك ١ ةوولا نع علي نا نيام ام ىفشاو ناييالارباع ١ عدول ين
 | ١ داذع يسرع نم نبل ودلا يماسلاوه نملالحد ينال هرلاةخ زر امم يطديا عش نم تاهرشمل
 دازاندوو راوج ىف هنكمسا ومل وماع قلبو ناخ'ٌومحر خلا ودكوبلا هد لها وداء نسّسن صر ملهناذ

 | هل ميال ولا ّىحلاب مايملا ىلع عمتملال يا عل اه ول هدملا ف ناججالذد درع ىوب أوصت يا شل ءنجلا

 َ ازيلال هللا لزنا كدعض وبه دو لب أدج فيعص >أسا,د وامسح نيا رع دارتالا طش سلع

 ف دويسارلا مدس دجولاعيروسفب ناباب هن هيد هنوعاصبف مه م طعس نذ بجلولا يلع

 ادي

 0 ئيناها
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 5 ٌىداو ملف لكل هلم اكس ديلا دوج لادن دوسري عام الاق قد ب أهذ

 - نأ هانم ورشا عوار رعد ل طعم هل ناكمو نوجزييح

 دا هجر كري يفر ىلا تبعد و ثم ىا تنعم ذاذ دجدرج اهىرلو لبصب نم كوأأةرمعمسا

ب قتوعفأ نع نم يف فلج اع نادل روع روقتساو هدحا ب ذالك مايل موب
 يقنع انسا

 اداب مواز رمن فأتت هيلا ايل اننة/لوص يف ايناكام نحيف ليربجب هينا لزنلا

 اورو يت ديقر , ناتو اير نا مالا يخوارندملاىلا قيحوا لهي انك ل ومن داكيبلا ضي

 يدلي هلا ليوا نم تامل ملغ ياذا مسا لج يا يالا ربح يابنو ا
وض وم دابع ىهاوجأبي ىلس هدأ نجس تاكراؤكلا ى اي العال ةنبحو

 ناوتملاون نناهداتق نع به عيلع ر

 أها نيعبر وعي هيد تلت ان هرخا فرس نانا لونا فيعض دانساب ير دبملا يرفظلا ظ

ب وكنب ىلإ نع تح دأنقب 'كردي ال يذلا ثيددحلا هب اسس نما ده نار انيلاو اهربهتس ١
 ”هفب ا دحزع مح

 ان حركي تاشن اياه فرح اوبس لع باويا ةنعمس نما تان اجدو

 "اين لاجرو المجني ذأعيهنع يل هبل ار |يلخاو وعملا ف نم ةومعتعملا دا يف فال يلعن ناش

 قدس ارك ماب هلع ربع هع ىلا لوش وكن ف أديم رح عاف نمي فرحا سن ىلع نارقلا لزلا

 ةعبس طعن ارعلا لزنا كه لولا نعوذ ع سانع يطب ىيلجحلا كك

 دح شح مو“ يزل حام نطنو ليوان _م د ريلخأ وهما لت اود يف لكن فرخ ٍ

 ارزخ هلا عضم ٠ مالا واعلام علطم 4 يا دح ا سى هللا دارا أم ىهيش ب ىا

 تفرخا ا تالا لزم >وتسس نب نع بط يلا قرلاب يع لطي عنحوميلدهصم يا

 2 درئاو ينص مكاحلا لاق ةرس نعد مركب مايل الع ,ىلط ديلا ناز اوبل :ىبسللا يش نيد

 ةرأ ينو هيف رولا نناتدا دخا فذ اوج اعل هنن اون يلف فرحا * اع نارولا لزنا

 يل | ةاّرعلاك يال يول انبلاب هيد ره يذل كه دو اذاضفل شكر يلا ديار يا رك "كرايم

 ٠ زن ١ قيدصهدانسا وبن دنح نب فرو نع ىسيرلا نب اايربجأ هلع زن اكاساكا

 1 0/010 اا رس هوجو ربع يافرحا هرشع ولع نارثملا

 ظ غ و لهو "ظع دعا نم لحي عويضه سانو هرم ناخي امم مالعالارا نايشالا

 اذعاعد هدا لحم كيوبشسم دم ةررابع هب اسم ورفاوحالا نع ةدرابع تكحا ىا

 ُُش غدت ايدل ال وصا ئع دعمايالا ب اك رويس هرازئداو ٌةراسلاو رجلان ذالا



 - _ توا هس د د تسع هجيج ح

 + ببتيسيسييسيسو“ بيم 5

 انمأتاق ئسحاو نيون دع يتا نهي اذ نمس اب يسع مز كطفل زماع نيا ةريبع نع نمو

2 

 م

 مالكا ثوصلا اوم ج0: لاجرلاةاردوع ها اين معلا ياوبيتملاب نارا زن نيزمولا دا
 | يببحذملا لات يصح مكل لانس ان دين نع سينما يف كاد لاو مش لاب اتكيف يرانالا نئاانما
 ٠ ةوعالطوطنلا محزم طقنهلتم هم مم هير لانش درو نؤملابزن ل ثاياا# ىلعل ندا ءهلاو
 ١ دريس ثنا أصرخ ذو مدررم يناس انل ابل 3 وعاد ونع يلم ايلا نال عصلا قلل ابرد

 - هي

 ولاة بانع ييسرؤي ول نيل وهلا ئيطباسلا عم ينحل لحد |دعلائسحيف بولطملادجولا لعام فان
 7 ان“ تاييويمل لوا نم «لشسحملا تابدلااوطش هدا ربا ورم داوزاذ يان يسوم لذ ف لاكن عامو

 ش تازناو ن _ضمررمئس نم ليل لدا بكي :فيعص مخ نيّرومد محارب نصب تزن بالغلا نها رع

 ل ورلا لاو ناضم نم تنمع هرطدع تالثل لجل لزفاو ن اصمر نم ئيصم تسد را بلا

 ديرب محلا لاهزاضمز نم تلخ نيرثبعو عبرال نارعل لزن او اداضمد نم تلخ ةرئسس ناد
 ”له انيرد لزن ءن اذ ظوعحملا علا ىلا ملازنا هلمللا (1لبوإ هلا زغب دارملا نيردعو سدا لمن 7

 |  ساندااولزن ات اش دلاجرو عّقسولا ئب هل اوزع بط ةشس نحس عو مي اجي لزنا يار ع
 ..اهرطو تس رعو محبص وبي لاح نيلياب ولم عد ؟ردد ع دحاركةصرحاوطفحا يرض |نم
 ا ةريط ضرهاذ لباس انرلع . ره تملا ظفاناهيع ميجا هاورو ةمليس اع نع دوم 0 واط هلل اطخلا و

 . الزل كركر د تلمح ل اد مدل ل وسر نا ئلفخ 163 تا ولانش هن د قد اذ ةبسيعو ذاجد انيلعره و
 يدل نع مارك الا ل اك سل وريحة ياور ىف نيم أس ايا هدو ن١ يول 'يقرانه ىدانل اجب ذاعم اد
 "طاير يفئطلياهجلاصلا يوزن ذاع ف >ا'ئ'سحاوءلاحوقتسي ةلدّولخ ىهللازد ديل كرب
 دشن ذأعم نع قولخالا مراكم يفتن ازد اهلا ةر نعلن او ولخالا نما لا يلع نما
 5 5 هللاب مهلاسا ياّىداناجر بيضنل اي هللاو ةىملا ئشلاى ملا : 79 ١ قط هللا

 دا يحان هلل دشن وايل هرظن مرج نع قف ىوحرتيس ريل مال ولخ دن الويل
 , ها فيك وضنالا اهم هوك نحل ماهل لوح و ةدوديالدرازابهلاتلطم مارملانلخ دي
 املاظ نبدا ىف كالا نعاتيلا ورب يفضح رك هريعو كرين ربح ىلإ نع ير انيق ركسع نبى اذن

 3 ويد + دير ك1
- 

 اني نم صيلتو لغؤت ناعلباهولطما يلا لوبا ونملا,تريست نهرظنا نم معبد
 7 هنهو نيد لوما و هزه دى يا لخلا نع هج هلا لوس د لا مزلا لور اءاظ عرفنا فيكى ش١
 سن ةيزغ تح مح نم حاتم .لا يلا هرج ل كرش ول دال هل ضن هن دون ين! ك5 نافذ
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 منعا ضان اهرفم ياذا و,لط نع هد دره ام الظ كب ىلا ان كرك فيكون ام ولظموا ناك اظاراخ غن 0

 0 اه دحا نرخ ثدسل ناسشااب أذ رف د ولما ظن ارباجنعركاسع كباويفتارلاصحرع

 "رحال اهضياغ ىضنلا_ب واقاى يومن هيلع دنت ىا ضن نا هنأ مكز دو يارحا 0

 ماعاد اانا اورعن ل اطبخ نكت هاجد يدان دوب نير
 الامداد رد ئكبيصللا ىارلا١د وذ فاد أوت ابمااوكس ا هلع اوبر ددرمت وش نعاو نذيإ

س رح ءايدوهتدناتهاور ذح ادعس غن
ريلارع هطصلالاع دحام سرهاع نن

 أو رشا 

 راف قامدجا رق اهيه مط وم وص سيفا اورظمت هلو كذ مرخلاي اين اوما صزمسا اوه نه ىبلا

ل ذد دارت النا نيمحت ىن وه نه ىلا ال لمس اوهنم ىلا
 دارلان اف ! هللا مثلا د رويال ناب ي

 كش نو دنا او هت ا.ببم ناك هلا يف نم هر امروصتس ايلا يف يلعن نه اونا
ل نادبعلا ونص هللا »جو عضاوبو ٌرتدلا

رلا يعاد كر رك هنافاش دلااها لنيل ارظند 
 هلأ يع اها رع .

 لمه ايلا اورطنت هليدلا حور لاك زهد اسدلاةابخل ريم زرديهاجاوزادب اندمم اعلا ة[مننع ن دعالو

 ةرج ممدوح د ةررق نوطن ةربرع يف نع كد ّن جوك باع وواجب بهذيرنل اوما قو ناي دلا

 عاطبر وح ءاضرلا نم ىكت اوحا ناس يف تسمل اهنا يانا هي أهتم! م قتلا نمل
 اهلا ناذني ءاضرلانضاهوحا مدان 1 > الجر اه ريع أر لدو هملساىل لاذ "ل فاطر رسما رع وم 7

 امتار ةعاضرلا أيا ولاول او عجبا مر هت ءاضرن نر هنن يات
 ْ هىشبال شرب ناكنا الد نيتصم و يك وذ لفع يوهو هرشطتنم ناب نيللا نه نطلع اوه در

اهل تاعنمر ىسنخ ,(ذ صج ام داو ئا وحر واجناب قلل
 1 يكرخلا ةْسس اعنع هند نرخ ج

 ةفعسم ٌدرد وم نم همد ٌرهاككجوز نم نال زاه يا يف ىاءزبم دا ل العب اذ يده يلا ةارلااهدأ لها

الئنح مولرلا ياو اًماد ةدرثسل ةرعاك هزه *نعابم مان لّرس لزرع هل
 لوحدل بس وه ياثكران و 

ىسح (و لملع رؤييس راملا ةاوخر بيس و لكع هاضرن ةضيحلا
 ها رمدل لاذ هرهاجل انكدلو هن دع 

 داصلا هدواحلا ضد ئيصح هر نت سلط دكامس نب ارقد تلا ضنا وذ تاذا لاكن نع هلاس راج

 نه ينال ك0 ضاويلع اناننالاب ؛كمسفن لع رفناهريعو يياشملااهينع ءاؤرند نصت نما نينا رهملا

 ؛ةنيا)و اكيلع هردااوقن أري الو ضارس ار 'ء
 عل م رب ال صرحلا ناد وعلا وح ارك ؤنوم

 نسرللا يذ نع طحت لو لزب اي اىفلا صوحالاف'ولاو نعر انهن انهارأد »ال افنالاو
 اباٌورواميدلافانلخ ئاننالا يلع دعو يناعد هد ل هلدلاب ىلطل اوس نم لود لاف وخزان هوم
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 وش ريد لوما عم سس الو نا داجاو للا ماقاذعؤ لا ركذ نسحاا م :ىوعلا يف
 لايس هىاعا ناّوحلا عب ضد هلو* يل دم اند  معاجلا مقلد د اك ذ ىازر لاح الا عم داسسلا نيب

 ماكو وحلا للصد نازح رب 2201 دادحالا اكريوراشابعا نم ىانن الا رك ذ نم ٍِط

 ىسلبو دس نهال اي مالنا وة لصلا هيلع ناكد هيباهس قامو يح ديال هيلع عوملاو روم اس 1

 يف املا ةدل ينابي لوب درع تيدولو توله د هل نبل )سها يح تيمور

 داتع را دا هين مل 5 ردع اوي رادك# دنع ابدل ويري فو هكون قدصل هلل "نيا زح

 ا نعام القهر نم ىبص يدنعو ىنبلا قححإلاف نوما للبن ازيا

 هدفه ااه ناذ 6 يب! تس|وسااي يف دص فنا ناحدي ردا 2 ل هيام نبا نغ ةربرح انو

 ا سس مدن هلواراخد الاس نتن متمالو نازعلا عب فيوز ح يف

 لفشك ل ءلرهع نيدب قالو هن دام نيسجو ا ةلربل اهل مطقن ةككز م المد يا ةليلع هللا حت

 0 ا الح مزدياليلع هللا د هلذب هبرحذ وهيط نارا علا ؟/ام ضن

 لابو مدنيا ايرتام اذا عاجلا نعاوزتلا 806 ددصل اوكي ىف! تن اىنش نع

 نوعا هب عادا اع نيعوج وز يف عاوزادلب يلا الايادي هريوع يفانع
 فا نصلان او 9 اك كازا: ع ديلا لع م ضو دق قلاش ةضش ىو 000 والادأملاو بزاّشلا يا

 د اربلاميلع مق ذ يذلا

 ١ ئهنضل مشط رادع رضا نع طي هاش لة بدرعا وهارد
0 
 هنأ نع عسل وان نع يركع م نع كالا نسح دانساب ماعلا ورع ننا نع مؤ دارملا
 رع نع دا وداليقلا ١ ذا نع د دك نم ىح زييعلا ياهلا سك لارا ىاة/ؤمتلا نع مهإ نكس هلا

 أثر ديطمايلاحرع وادب نت ين يلا نع دا مك يرعشسالا يدم قلاع ماع[ سول بعل

 او دب دس ادارملا ةريطو ابر وك يت هل ارا ياراخغلا الا ىا ىنللا هركأو

 ني نطدؤظ ىلا هسبننا رهرحا وافلاو ةريتمل ظنا" عمنا :نظلا دوس: 0 جيلايف نان عابس لإ

 ةيففنل ادولخ هريع ندو ا بنت أن يصع نم ناو هرعت كركم اهي نه مكأ أهف ١ ظراصضمالا

 ىنأد دال ولا ّناهيعا١ ايئاه ف

 ظ زرع وتميل نا طول راش ا واج وقت وين نك 'دجة ليلك أم

١ 
 ش

 2-2 ناو مقتل اينكو دو هد رو دلي ف للا املا دارللا نا ميك: :ىهلا م م هيأ

 598 ماببع نع 1 ويا يس وبس ياقرلو دو ناو هارحر كسلا نم رطفلاذ

 00 فشلا ماب |ملمو رؤدنبالو ماحامدوح يالا ديع مويو رش ا ديع موي نيدوب



 وب نك قار دلال وهْع ةئاور ف ورسدزلا نع مكيف ا ىر للا درعس ىفإ ارع
 محاىساو علا ىفدد دال ن هيلا

 فى رثأ ىرحأ 3 د رهأ منا هدد ,رثنا مط نايعس ىفإ نبادنوعش نسم دزا اةداهيّس نعوأا نايدالا هن ىف

 هوي ْي

 أهيبلع هدلا يس اركذا ةروظلا و نسل ارلع مدلل لاسااه نمش ام ملا يئانيعيدلا هديا مرا
 مم اح نب يدع نع نئدل دالا نين| مج بدنا يعي هاّسن !لرحو جذل ادلع ةريعتمل ا طرتس نمدب 12

 ضير يجد يل ةورملاب بك دد دب هبكذاامدجا هلو ديصلا دحام يبكالسرا ا هذلالوسوب ىو 1
 نيس سمن نيكس موز دلو ناسا علا ئه هول نااداّشرا رجلا اوشن !ظفاحلا هركذ اسعلاو.

دياور قدارماو نيس انعأو ىوظا من اذهل قاصلا ظفاحلالاّدد فلولا طخ وتم
 به ىأ اربا د

  فيعض دانساب لمراحل في ةريا نبا ناوعص نك نوسح نانسولا مد هذذافلا شع و وسلا
 انا او نان مام |هيماوذخ ياه كرداهلازعاوهعاوايضقا ىشقَساياسراونلا ولا
 اذكوماعدن بو درع يف اوبعنعوومل ان اذ تا درملا نود ترم نع وفعلا اويمغا يا أولت

 ب كف سلا ةوحوما يو يا اوض دارلانوكسو ملا فب نابل فوك يذل باطتلاو
 نه ىل اًمتناب |, هرس واح كر ياذاكه نب دعم توب نرلا ىسرع رمش ارع نع ورملا
 اماطعنمس»١ زها كانا داش فرسرعلا سحب اهّروسم دويل عادراواًقبلاراد يلا انمل اراد

 , تا حزام نشا نع م حدد احرم هلع ائجنسح او اهيد بيصا ىلا ةكدولا اند

 ثول اعل ردرصم يل ”نسلاو اب اّمكلا فلاخاعّدع د معاه أعم ٠علملازهاوتم وه ةرباج نع

 ةعيلخاو سانلا ٌىلذحلاو نإ دس نم :فيلخلابو احم 'ىلذهابداراوا دب انما هرك ند هانجن ةوملخلاو

 ناّرعلاب اىمست مديطساو نامي الابوسانما فرعا يشن اارعز درعكا رطبا وضال عشا و اكاناوهباعبلا ٠
 ٠ نص ئماونعن داما فصدي ام نرشع نخل نهال قص دانسابرشانع نحاولْضاوا لق

 أون وينال وااجر نال نا لهارطشس رهان دح ضال تالارباس من وتنراوةمهالا

 (5' دمنا نعو دودرسم نبا نعو سابع نبا نعسط رد رب نع جسحو ترخ هللا هدارغ انسه

 ُ ارب يلعرعنسو) قا ذره درع منعش لع بعض ابهضئد د نيس اهيضدنو عمّن داحارضعت و

 يوما اولا قبال خ داوم ماجا يئازكدوراحالا هو ينومالا د اخللو
 يانغ تدرجلإ ىلا مملع نازي لوا هد يرسل ل يار ابن ين ند |ىإ د خيل قلو توي نبا نس
 لري هيلع ىس اننا نم نم هين ذا يلقن هنلا لح نم نخل نحا حف بيرغ نسسح نا قو ةريده
 ميج وع أر هيلع نان! ان نه هين هد اذلم ئح رانلا صج ١و ف دكوم :لرج عمت وه
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 | .ةرخ اتاهغ منح نع طد اولا فايضخاو بط عوح مكث وبس ىفاظحا وهي له ماشملا لها نإب نازي

 لزب ل نوما نحا نا دن اكد يلع رس سس انزل ان نها له نمو يلع بحس انلا | ن نه هن ذا لحن ىف
 ٠.١ نعد ل اؤاز امرا قيتحانلاو ا ذكرشداو ذب هيلع س الاوت صرنا ب
 ىلا رولا يلا قولان ةلر اهلا ف اوغاورظلا ياروشلا له لام ندا زوجلا وبا يد سابع نا
 ره رشح نهادز رج ناطيؤملا نم رش يه يل ارانن لصنع نعىانلا طماو رش الاوئنكلاو

 0 دب درلملا هبا دع فهن ىضر الا يف ياك هللا ظوسن ماشا لسا #/ اركنه هنا بّمكش رد وةه نحو د

 [ مب وصرعاهرمظي نا مّيحانضلع مارحد وهل هنااا ه دابع نم شي نضر سب ابني زم لسمري

 أ تاافس دورك ايضا فاني هنخجاع» ورب دوك جت
 از حن نأ ىلع .( * ٠ يال لا 1

 |. وعزالا تظفحي ا تارقن ازا ىل اوهدايدسالا شت 5 (شلارسكو اهلا ةكئاذ نها ىلزلا هدد
 هر دزيري داحو مداعز ع حم اكرع هم اكان ولماول اس وللتن

 هلل ١ يلوا دي نولماحل ا ّتظْمح قاداتص|خو ننال ضن ارم الحا قيعص دانساب لماع ايناوع

 ١ ١ ياخور حن مماقلاو اوف اوظح اركز جاوعس دب ناسض وانها م اكشلدن نقلا
 | ظاوبص وس لوك لظع مجول يلع اطض يازغرطخج خكراذلالحا ئسح انساب ينم واما
 ' . ةوهضاخلا يأ اووضما نجلا حا د طاوس يار كسر انهم حامصو ال انحم رح ولد عوبتو ا

 | ”ةحرسنع ك غياَ نبا سانلا عيلخب اه ارك ني ذل فادح عملا ماللا دس نوبلغملا نوعضا وبما
 ا لاك شو ينانكلا ”لموملان هس 6 ميغ - مدح يبا "لكاس نيب فانلاب وارلا ٌرْنْخَو'ءلموملا يضع

 7 ذوو لويس روددل مع اطووس او ذدردا ئيل او ابولك فدا نمل الها هقرقا ولسه امرت ٍظ مكاشا

 9 موو يف
 . قلحأ ابن دما يف ىرسنل !لئش نسا هةرحالاى هيلا لس نهار ين ىلا ىف يملا يلا نوكتسو

 داردالا نفط يل هلا اغسل فن اهأميع زعم بؤ ضاوع ةرح لان الر يفر ين

 دعاوي ودوريات د دتناع نمط دينا ساو يل
 اد اا ءمسعولف ضرالا ع ٍقاَج اموعو هيه دش ميت ىف عضوي هروب اه هينعب اكبلاطوبا
 اكو هم للسحر يداهغا مداد ةوتلمرانؤم هد لرجل
 ظ نازولا لولمسف ىلطملا ليش لع ىلع ريح دبه لاول بمنم نكت ءللزك: طرصملا عم نكن

 ١" ايالعر اهانه نوهاوجلا سلو ريك اةدحوملا نط بسب نش ذم نخر طم يعش
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 ا ذه و هعامد ماهند يلفت يراها بايو ف د هغام دارتيع ىلؤنر ان نم ئيلدنؤ عم عطسملا حينما

 ن وهال ةرغو سمع نبا نع رج ضعبلا هو 3 نخاوهو د / يلعن واند ع
 يزل كيك ةدحوملاب ,رلا

 : راقتحا ىا نإ دللايف هميحاضرغفرملا هل اطس "لسا ,لغع ياابرنااب را ناو هرجلا رم يفهمها أجب 3 |

 د انساب يره ىلا نع ' عي .يناب كف ٍتاهضالاهّلاو امه ركي واعي ذولا هركذ و هزه هعشولا ون

 . . نبا وداميلا نم ةعاس ديال ىنود حاصلا اولد ا يهتن نا لمه رثولا ٌءولصاولصاورت ةاك فيت

 اسري اود فو عئافه تو ايد لحلاديدسن ىلإ نعد هدو عرحر يلا علطا نا رجلا اعلا ةهِلِص

 5 اهاكذي الا معاسلا لع ه لزرع دل ١ نا لادن هلو يف ةد نللا ىلا 3 . اد قكاملا تيل ىلا مث 2ك

 باطلا نع نب نع بمك(ةدصقنالورعا هوي زب الاه البسا اونا علا يشي ةنانحا نمو ٠
 امل لع سدو نير نعرض يهل ايوبسهلا ىف لات واو عااوملالا هلا ءاناؤهنناعنيوسومووا

 سني هبس ىائلادّنسون وبلا يه ىتم (رلا دراسن ونا لانماهيإت قلاو يدابم تامحنيبما نايك

 ةالاولا أه اوامه يلا با نابل ىرع توا سامع نبا يت ارعل نبا ف باتكؤ اهربع فوُمسلا

 ١ الرع للا يف ىئعبلا ويلا فخ و و 14 هلصفي أرد ىاهنلا ا ذاكملا :هاض بارد ىاءللا ىف اولا ١

 . . ىح نايا عطرك والكب ةيالولا لانس لاكئاذرع نيج نحدع جن لاصناخ ةعخوبو ليي

 نجل اه طف وةندلادب ل تسجو اج ئارلا نيا تاه بجوا سابعا نع لع هر“

 دوبي و "شاول بجحوب ارم لعزل اك نذ نبدا لوهن يانيمانهاعدراخ ن:تلوبلا كلاورجم نت ال لوالاو

 شاتيلا جوا هك لكزم عوهمسي ىمللا ىع وف هلسملا ف لجر 3 لاك يرشلا ةربره فلا نعوز انملإ 75

 مزاللايارداعملا ندلغل هن ولان وسو ع نويل عمن ناورع وا لي رمجئطسااور هلعايااببالا نمي

ردا نول [سنهنةحار هب تلق امنرللا ىفاكرهز أمها اننا نع طّمنل ايدل ىف ده ال ايف دابعل
 دمع 

 داضزح اليايف لع اطمن اماو نديلاوبلقلا 4 أهبد
 ٌتلغا ذاؤأ 7 رع ىنابرص يا ين 1 رثمث ين

 دلع وأم ينزن دباههن لك ذيل قهري اور اصتخادض لع 2ك ذامد برايلاة عاين

 تيلادارعوا او دعبيف تي داعم هلم هيب هللا اخ يدداة ىلع ككامو واو سرب بلا لاتخ
 داسامتوعسم ننام طخزح يف داجب موف لاو: مل قحاد لانيال فزع مكاةناورؤ دازاين د فا.

قهدص ايوا ملخأي هل لاك تابايلخلا عع ارنا يفا ىف أقلملل ا يح وااو
 95ه انداعم مضلاب ؛1تلخ نيسع 

لا نيد داصلا ىرارد لالخ نم لخَرَ نك ذ تلعن ؛ئاذد الكا عم
 ”هعاطاوناسحا ِن ل ايمن ا

 للغ لاللعدز مون يس رع يف ىا سرع يف ءلظا نا هملخ ىسحزم ثقيبس ولك ناذ مالوم



 11 55 لتشمادد و اهيصّنم مما |اسم يراوجم هبن دازاو ينج اوان ةريظح هنلمسا ناو
 عدني حال هيتس يسري

 3 0 لد هل :لظلا لق نا دوادايد وادىثأ هللا وح وا فحص دانس اءون ره ىلا نعرسط 1
 دع عج

 اسعنبا يع اركو يئار نع جداد قمر نخ يصدر يلا نا يل كرك ناو تاك 1

 00 مهدن دعم امدوادايد وأ ديلا هلل اح و١ #رس ارنب انع ظ
 ] 1 كمال ناوين نع عسلاتا !هرركتديدحد 0 يملا وا يعجل 7 5
 0  عوكطو د هيادخ نماصأت يجذب م هن تلعجال اة ريغداهك فو بك ىلناو معريشو ١

 0 ا ئم أعد نم اننا يئاع ايف دعوت دزعن م اهنا يلا ةراّس١هرخا ىلايذُد 20010

 را وجرالا مول بال ليد يساو لتس ويلا طم قنايايداو اينو ا 001 00 جي اابدب سيار باس نلغها هت نعال فرعا يفوحف نإ .
 مت, طعماناو الا ىنعبطن درع نمامو هالو نع ١ نعاببم هاوه قاطخاس للا زي الو هيبه نك تك نم

 تيم نيك .ذافرب افصل دار وغفل ين بلطي ناله يلا قرناس نازمك هل رع اغو ل امبسد نإ 0

 ٍظ امتي ومولاي رويس وئاممد وأ ومنبع ركاس بايك دا 3 | 0

 لاق ذكآم نبا عكنع بط مويلا كد دع لخلل ورظنس لذاجازحاسسلاني دف سانلاوحدي هنوزكس ١

 ش | ٍقعارعس ناك وناو بّرداواعداصملا ظعلب كمت. واه داساو هركرد ارويجس نوني موديلع ىبذ ارم 31 أ

 نينار درعالب مولع مخ يذلا ريرخا ىسبوزلا جدع ورنا لد لاجر دايس ف وبرخ د امش ا مورق

 ظ ايسولاعد فريح اب نين الا حا مودل عريب يا ىف. نمن اي لد هللا ىلامح رافيعنم دامساب ىلع ْ نا

 .. (بلوت نياهدل نيم و فلطملا دبع نبا يسم اباربا نا قرع وةلصولاريبكنن هلا امل نيب دلاولاب ا

 نسل ة عاج دنا هيصو او هنضل نه ؤمر ذحلا و انى هدا يون يدعب نعم فيلشل اناوموا ا
 | 0 داوةيعرفلا مولا رمل اء يؤ يوزلكك ف مرؤص جرروانسوا روج رجريكر عين 44

 سدا عطا ىف دوم ملي د دعب يارس وبل لو حرتجمو رهن يارد ذر يفلح
 م ادم جانو ول نو دع اسم ل ونس أك رئيظتت ىلا ب يأ مع اذاذولا

 2 رعد لوعولان وهني ود هنأب قلفن ال ناو ملا كرم رك و ىصعلا لس لس ىلا كلذ ١

 1 م الخ ةمحيلع لويس ايثا رؤيشض رف ود ودم ارفميبلع تامولظما
 ا ولا دول ننامومم تزين 0

 هج ميسم

 3 ١ ص هه 0

 2 _ سع 2 3 1-7

 مهب روي روم ب يع حلل يام يح 2 ودك
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هرح نع 25 ِ مانع هدارمرع ةقلابلا ”قضو
 كمس يو ااهللا ل ويسره تلق لاق رز و

 د رع نارارص وال ويش احر هدو معمل مملارب رح نا سوا نب از 3*ج لاك عناذنبا

 ينم 7 وصد دحا لذا نرجو ناب و اذه قلو نم جلاصنا جرا نم يس كد 1
رّومس١ ١ ذاذ هلعس هارن نالضعلاو حولصلا لهدا نيعا نع يملا لمع نم

 نه حاص نه ءاريعيسا ىلا نم أ

 ومني كل يدذالإ, درا نب يدري نبا ديوس نع به بط ن ايعسن نسف يصاعلا نجم همن
, 

ذ يبت نابل كن هلل وقتي امص وا ل مهي فعض رع اونو هات اجرو هركن قصور
 قت ال

١ 
 رحل نت هرك نه اوفس ديرادل ل هن هلاَهإخوىلاع لحش ين هر لك لع مبلككلاو درك لذ هك

 . ١ كف هظماج هيغل ناد هان يد كسار اذ ادت هلا شوت كايتو ايف ولم ا

 ,.”ثابع زهر أو ىزلاداوجلاب اكيلعدر وعام كل دذ د نهي مب ع ذا داري: لهاهنب لذا و

 ىلا لني نم انفدا دهز الو لح ولخ دمكملا ولو اًسدلا ىف نارهكرنادهز او مه لسد نا
١ -: 0 1 ٠ . 1 

 1 :

1 

ذ |هعزلا يدنارتما ةودنثو هندركّرد ة[ملعو نا ؤسم“
 امسايف كدا اراد دداهم هزل يود هن ا

 يل انغ با دوا وطور دنع يا كيلع ئ_فلاهسلابيلخلاةسملا هنلا ارجابىضرونا يف ميو

 أوس كاعشيلا اس١ ١ ذاو هرهاطخو ءنطاب يا هّريلد هلع وأ رعارم ىف هللا يود يدع وأ ف لرعس

 ني ذي اسفل | ةنسح اهب اخ ةرييطخ يهيم تلدق ذدارملاو هيلا ئسحاذ موصحم

 اهوخمو ةعددو نام ضمت لو كرما امه يناامنراكز راما ميس نذل نع ادحانل [مس لو تامبسملا

 طخ ةرحلو ضم ف نكت نيب دز فج كد هن اذار ظفحنع مرجع نالهس
 نع حضي ن اكدر ذ ينال ب اطنلو نيكسرؤب 6> دمه | ضملا يلو نبربح «كسمحو نقلا غاي

 ترهل هول ايزو ءاكرمالا سار اذ هللا ةكيصو ا هلا لاجو لاقل ور نو نع رش
يوا صدالاىف زركر 0 رك هرس ىلعالا للك 0 ىددا سلا ىف كرك ذ ناو ةللازكذ و

 ايضواب

 كلا | فرس ذاّمناو ردة ومكريخو لا ولسا زلاىا تيضلال رصد ؛[ءلعاوله ١ نمد كولجب

 هوني دره لع الن وغو الع هله دويم ياناميتشاو درطع هن اذ كة نعوم انلا نيد حالصاو

 يصيح تالظلا ف ضب ىا ىلا تيكر مداذ 1( د نيا هيلع الكارهاصد اريط يا

 قا ةئابهر هنا داهجلاب كيلع هيامرو هي اييطوةدارثماب يا دججول م ويد به نيو تاوملابلثك
 دف 'رثوبلتلا رن وسلا نأ احد يلا نيكاسملا دحا مسبلاو عاطتن الارنب مولوه يا

 '. اه كون نم يفقس وهي وزد دلاروللا يف لكود يل ككتح نم يفارظنا عوشتللاو عوضللاف
ِ 
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 -- د تا ا رك و ل يي را حجو

 رو نن يلا ظناد د هرخالاد وم نافاس دنع هللا لين د حد ننال نا قلذاو ئحاو يار دجاةداع
 بس لع 5331 يطحناو ملا ناحالاب كين ارق لص هج يق كاع ار قدكو بد وللا ع 1ر1 ز ؛نديل

 فل ال ره اول اركتملاَث دسنم وقل ةدسنموا ىضرغد ا لأم و١ نش لع نفك ملام كاملع سم ىا ةدارم

 قارا نع ؛كقنهل يا ءكستسم نه رت ولاه سس ندا نع ذك” وجب يجلب هك دص يلع عال مول ددلاف
 شيخ يتم نم مكاو هلع بع نعول ارق بوينلا نم وسنه نم منام مهند ةعيشولاو سانملا
 سس اننا ئنم فرعي نا لا ستح ن لد يذ نولي نا ابيعرملاب كد فاياجت يلع بن اليادجم لو دج
 فجل شنو مي نيع يف يذم صبه اهزم اضن نم هلديجإم مهوب: نم فوجي يا هرسنخن نم زهيخإم
 هدارصا عيب ويملاو سن أيل نم دياب هووكذب نا ريزم يس يل هي نعام يل تسسو ةاكيم يف
اك مر والواعرغ و "شفملاف يامي دل اكؤقع الر ذاباآب لدخوا لمن ةسيلج يدون و اهيلع

 : ي

 ئ / يطيل ايدل عولصدبذا ضلاب كلا نسل بسح الو هش هليل يف بلل برطضيام وانت هيِئاَنَك

 ؟رينعنو) دي نب درعا جف لع واهل ول ضو نمل فوط اههسباو اهيمجاو امينغنااماياصولاذب هيه نو
 ْ كر ل نيعل عنرا لاصخ رب ره اناايذكيص وار رغد لدا امهناهاورو ير انهلار ةيىنازعض

 يابني ة وخلا موب يضلل يلع اركوفاب نه تاو دزم نيفأذ اًمدلا ىف ياتي ة دم تيّد مادا
 هميوعن نودتلاورفلا ٌىداصنم شوو ؛طسزلث مل نا واهيوطح ّصدرانا ءلىئدنو هيلعم> همزملا

 لاحوتللاب ركن هل ياعلئ الو اببطخالوارو ذوم تنازل 'عولطنم اهب ار وكم اواعنالا عطورلا نم
 تبدا يائس ني وتم ل هزت وهون دنع معو ىتداّشنا د معهوركماهرطاح رعود ةبطخملا

٠ 
 يمنا ادبا ئه نرال' نون ل اصجاضيا'يصواو ربع ندع مارج هانا وزع هوركت ضو ريعان ١ س ون -.

 اهسايصيادن اذ هاب أنو سنع ل ّنلا ىو ىضببجلا وك ىف والا و ريحا نع ماين لد فان بصع

 اليصوا و نكد الم را د ةرثرجب 2 د اناهلاتما رعد ءنيسللا نال همايصدجي قاعها داش

 هرايتحا تشد درجلا هاشم قاض تال يابولا
 1 أ ىف ٌثدران اليللا تلت يلا

 ١ انفحا اى هاب لاب عنو وادعي ت درن أف وماني بلشت ذمزميخ لمي احا ظل رن مل وا

 ةكرشلا نعال |ي لج يارا يدكرب كيصؤاو مدا دمبا عيل لاب الص حا ىلا رنجات
 هبح بعريأه يابن أخارلا أيزيك ناذ أمنع يزججإل نا هاك ل يللا كيبل نا ةأرعملع فخ احلا

 داساب ةردرع ىنا نع عرج دهرا جد أ موتج واطلب ا وردا اضحا اتناك زول و بانا يعم

 ا ناك يلم ناك ركل نعذلاو ندرحم ابرد ينل فدصلا نائل نخ يطق يف كاد نع

[ 
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ىبارجاب لون ونبي. يدر بلد ني نما مينا هضاب كمه فيصض
 هد ارد صرع دحا كاد ى سلا 

 ديو تنل ني نششدرهلب يابذكلا وشفي كا ددج ئرومالالوتي
. هدا 42 لدبي يف د, نةدصاشلا دوي و هال دارج فاعلا نم بلاطدال ارتي 1

 رم..

 ا . سولي ثلا اطيشماناكذلا ٌةميج اًةاوم ابل نولخ ل هايزبس رح فضتخابالاهنم لطدوا ناو . ٠

ةداع دسم نم هن وداعا عاجلا هن عبود ةوهيشللا هديتي
 نعال« كيلع مرت ويلا وي ةكشولا 

مهر افعاور ذحاوا هترولاو اياد مودعاومزلايلةشلاو عازب ع لاداوسلا ىا .
 امين ناو ماا 

ر هللا نم يم ددولا ئشالا نع ومع 5 دهاولا عم
ه نواةح جدا راما زكهو مت الانس دج ا

 م

إ,وأمينصاو أمس واوايطسو نكي نادارا نم يا نيئوحولا
 2 ماو دس نع نأ ةاعارجا مؤ

 ”مسئأسو ةنسح درس نماهّيعاجنع جرجا قلانؤل ولازم عوحدتغ هيدا بهانم نعبد

زاج نايس أم نانسحيلع يول ناب ىو الا 9 طعنا دحا ل هدال ماكل يا نعوم ركن 3
 اي

 نفكو هيلا ناكسحنلاميئاراخلاب مص ال عيصدانساب بطش نراعي وت حسه سدبحول و

 ةهاما ىلع اذ هلخاملا مرام ىف قعيارتغأ دكولا لا نه هلام نك ؛هعاركاو هنعيملاو ىذالا عازب
 ا

ااعدلاّىش وا دمج هدانسلاو ىنارطلا هنع ناورو
هد اعدقزح ردا ل وعن نا ايلا هوحاوم 0 مك ئ

 

نرتعا و قرن الخ هك اناد فر تنال. اس لا داوللو يدرط نصو نجلا ذو
 دب 

 ا ملل ديسملا ك4 كاهل و نلاومفد هل هناو كر ليصرالا فن تن 1101 قد ٍرغغ اذ براي

 هبال دجيلزطضم يلائيئالازح مريلا باكرا و راب لان هياء نموا ناو
 ١

 ظ يندب مايل وهدا دولا نهود وا ور ورب وح ىلا نع نوما ب نكن نبا رز هرثغ ارا
ريل مالسالا نها ررثسلا نلاؤم اره أهي ثحشو قلادوههلاىاةملس اجلا نات دهيلا ظ

 من** د

ول زل ا وب ةدئسول دس د اينو مربلا همها
 'ةدئعالوامالسالايفاذلحاْؤ دال د با

مدي ارمعال هاذ اضجب عضحن ثري ناب نفلانغ هيد 1 ظ
لشد يقلهرعلا هنستحووداعلا نس رغ نبا نعت 

 

 قح انس فلا هع رك وا:ئأهجن ولف نافشم كدلك دعب ترجح ةنس فنا .نهيجرانيار اننا 11

دودس نالا قق ين د يدنا لكح ةدس فلا اهيلع ٌضْواُو تضنإ | 1
 عالادصتلاو طل زياكة رغما 

اعزجرم ذرب رع ىبا نع هتاهبج عون ولا ىلا ينذوباه فه نم رب ديلا وابثع طنب 00
 ظوقوماو اذ ود وهو

ما ل هيليلقنولد هللا يف ةقلابس ةاملس ولو تجورئاذاةرياو خا يارمازعف لوك حا 0
 3 هجعانت

ب ض١ نع عد رج ةلماه رثك و 5 ال دحولخ : 1 '
لو تيعبزي :يحرلا روع نع ع الاه ن

 ه
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 ...٠ يه مورلا لرب رمد هزي ده ن وزنا عا موشح اوننيلا بمول محو ولك !لعذ ْ

 اودي ذانيذلاةداركاب هالو 5 مع اطلامدر 2 نب نلايئاددلا ايلوا نيسملاو نر بىهعلاو د طن

 لي لا ىمابسنبا نع يذم ميش ةركذج رك لد 6 رهاظ افي هدللا نم يولع اؤدد يدور هللارك
 ظ ىوسلا غولط ةعاسلا تامدلع ي)تايرالا مالا - يل 0 لوغو داساى و 54 دو هللا ايلا وا نه رطصملا

 ىلع كلا د هيلع ثاراماواأ نس كعداهوأذ عاملا بزب اعالا> ثاداعاامتايالاواعنرذم نم

 د أما ىلا نءابعر ماظل اوهو يللا لاو لاجرلا اهل وا نارعارح تاجر اهيد انو ملكلاو ابيع ضد

 ارث اسع نب! يضرولا ةرسا يوري يليدلا لائأهانيع اه سابارحر هلا لوا يعض دانسإب
 00 لاش هل نا هيللا ىلا اين ريالا ٌن أه ادم ل وايل نوصل مد امتنا لو | هدلا دبع يارد رج نع هجران

 ظ اعركو يلا ةزبالس وم يعمل سهل نع يثرادلا يقل! يترسلا'نب دان هركذريشن هداسسل ديعلا
 طار نم يكوذق.ق يب لح كال ون رق لوو درحلا لسلام ان وايش لع ملا لدا
 ىف اضاراوانوم دل ابان س اننا لوا ةعيلاب اديهد صاحلا.ينربرع ع طجدولاذكو بط ةعاسللا
 ظ ”ةعيمطنإلا منهو صاعلا نب درع نيااغ عهليدام هيلع لديك ىلطملاو ياعم امحأ وند انخوْسرش واو
 ليضيسلا ىف ووخ وهو اضرلا ىتطاميتغد ارلارسكم دما نا ونحر امي لواط لصنع ايدا يباةسقولا لوا
 بارك دانس برب رجزع هوعع نهانيلا بحازداوضر نهنلاعْي دصلا لاو هلا وهع تمولازخاو
 - يقابل ومع رق ولارعاو لش و رداص ا يا دهنن دم د مد ولا طمسو ومنذ نا وضر مت ولالوا

 هدجل اور و زم ىلا عطش هنعاروذجد غيم داك شيدج ميك هزحلا يلا السل ارخا ورقه نا هنرنمدم
 ٠ مارجلا يملا عضوم اهيلعننخ ىلا ضرالا نعنع يا ىضر الازم تعضورثكألا مشمول لء ابا يشد

 امهناوجر جنم ضي الا اهيم ثطسب يال يرينا انبهابّح دمع دباعملايف هيل والارس لذ ةبعكلا نا ,

 *ً دام ,كياللا قيد و ثم يو 0 مداايتض تلاقي وا ىف فلداحاو لاما همم تانع . ىدردموه و م سسك وب انصر الامل ىلع هللا هعضوو لمح نول ناد يوليو ضر الاطس د يفد

 0 وا ىلا نأيالا لم املا يا نموملا هنن لويد دانس أب ومأمع ننإ اكن مدر
 ْ ةنرانملا ةءلص هلع لرصزمل هللا رمخب نا ىالوعزمل انبلابرعفي ن١ ماركالاو د لسلاو نضللاو ريدا نيرل

 ١
52 

 ١ الالب 55 نمو ه اول نا ءيددع لوط دوب هه رح ضن هيلع نق اذا ١ نايس
 ي”ايجوار ونرفلاركأ ١ نوبكرب قدها نح ىسسج لوافمدص دامسأب ىسن أ نع 3 ردا 2 ق
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 كارا د سناكع صمج وح وار ذىبملا لاق م وياه ن يل اهّييدم دارو اهنط :طسملا



 ١ تاسسمالا وكر د درس ناعفلا ندي يه هن وك دل ارم يوم ب وعم نهدي زج نول هذه ممزليال ىقريومخم

 1 أع نمسا نم نا مويا لع دورا نثمزليو ىعاخومي دب هجتزحل 16 نكرم ددزم و.ةرمشملا يما نع '

 دلاهئب نارام نيملعيمارو اهم وحان: حرددزي نعل حن يمعحم عجائلطا شو هل اروزدم ٠

 ادحاوذا ناد اجءىلا موي أهي ىطشن نييصتنل وا يا ناز اج ةرهايملا دوب نييتح لها هدرا مضددلا

 رماع نب ع ئع دجا'وكو بط هيبأعر عع رسل تحونلاراويلاّو نأ شم لس اماههاسحاص
 ظ

ةنج الح ةعامجوا هد أط ازل يي ةَرَمز لدا ع ديحاوعدحا نيدانساب رجلا ٠
 : ا/موبص ع وجد 

 1 هيد مل ةرهرلاو يشع هدرا ليش ككذو هاما ليلرمدبلا زيا اوم الاد اهيلاو امنملايف "نا

 ١ .ةفصوةرهزلا يلوتم يعم يسكو لالا ار >بكوكنسحا نوع نوكت وع لحي ل: ٠
 ناس نانجدن ممتهاجر نمارس او هي بصح هدرظلا عج سم :نأك لاب ايدل نع بج داررللاىلا

 'ز

 كتل ذارملاذارج ةريتكاللح شن ةلحذ وعبسا مهند ةجوز قلع ناين انوع وم
 ' يدها

 صولا اني شمل نوهسم لن كو اهيدال ةيلف نع انجل ارو م | و دمي نري 1

اب نمل عاطا ن اس يادبعاملوهد يلا يا ةنججليف ئباسكو يصد انساب يتواتا
 : اينما ن

 ظ سن [١5 نب ىع اراب" رع يفرهأك برجال نال ناداس ةييلاوع عاطا تيب بنكتمهرمإ

ى نع طخ رسطخا دلوا ةدارم نم دج مياس لاننا دارملاو راوي الارا دولا
 فيوضدأنس ايثرن رح

 ىلع همغرلا هللا صقل وا قيارانل ا نهّنوَمع ةرخاو هرفقم اطس و ويمر ا طمر رهْيش لوا

دا اومج سا|رج امج ىش هنمةلبل هرحا يف و يفرش ءطسو قوابص نيف
 نن!اهيصر ن

 ةفيعض دنداسابة برع! نعركاسع ناو طخبر ارذهر هكيف اين دلا ىلإ
 تسعون: لوا#

 هرم وجزم عرج ا برعملا نا قرثدلل نم يزرتكرانةعاسه اهرنما لوا ياو وو سى

 دم ! درع هاورو سشن أ نعدوا دواس ايزل اههرد ريزه ىلع دارملاو برعملا وج ىلا م ومستم

 دايزاعوضداذةنفلاو ةزيل لع هلي لوكاع ل وا ىاوش نور دانسابهرخو
 خدة

يلو اباهماصتخ كح ودزلاو ببطا يدوب هقلكتم دبلن وعنا لقلي .
 ظ دك م 

ح ندا ع دواؤ - 316 م احلا اعلا ْق
انرنحا ١ لاش لطصلملا ىلا دولا تاح لا

 مساياهلوااه

 الملا زويا موي هيلا هب بس اديامل وا فوج هدانس او يفارطلا هنع هاورو ةركبم نجلا لدا

ايلالادجد ره مشوا ا هضال سننملا يجو هدويَللا ْ
 ا ناك نان تمت ن اذ درسارو لع يو ن



 ظ ,لاع عبعف هوس ند هاعربإس ملايه نرد نع ليلا اهيل ون أكو دلاو طولا ةضوتس امه.

 ! . كك مل ناب ت دسك ناو تاولصلا ىلعا وظنحاح هل وعر وهإملا اهيل ءّظح احل نحو هلع ئضِي مو

 0 ىتطاويدطيزعتلا نيرب وعلا درجزلا عرج عزحا نومي داس ملاعب هلمعرباس دش عراك
 2 انهوا.عورذاذعيلتحلا هلصلا يق هئياعد قاعنياع هاوا صنم نا لعاو نمر اَنيإَق آيتلاو
 وكت انادسلا نخل ككز كو لص ن افلم ومر ودمج نيب لص ولصلا نول ةرك ذو اطرْسس ىلا نقلا هدع
 .  |١ عقرباه لوا نسحد> انساب سن ١ نع هر احلا يف ررضما سري دودلا يلع هيدولرلا "ل وصل اعش اخ
 | رخال درلا نأ ةرمادب نما بؤ بلا ىف لسجح ينعم حد دامالا هامالا هنن دياور ىف سائلا نم
 ٠ نلت صامل اباه ند تن واببدلا بحي نايل نصض كة الصملا ىهني >نم قامو ايلا
 ٠ لصم تروا ىلصا لمشرا يلارهالا ىهتش عاف وا نع ةهلصلاثرحا يسم ابشن ٌتَمعْصذا ون اهالا
 ١ ٠ يع ةولف اند ولن هيلع ةلبانالاو اهل نهدل بيعسال ياللا دنع لل قدلخال ةولصلا ةروصن نإ

 "اهل وا فهضدانبلاب تيان ديز نعد دداؤل يف محلا لقعاهالا د ولص نهرملا ىييلو بتل
 ل ل نيدالو هين امال نمل نم دالو فاطلا دجرتم دنع هما هنامدلا سد دنمنورشت

 انام نح هدردإ لدار ئنح انساب سوا نب دادس نع طن اهيالا نم دوملانسحو هلثدهع ٠
 ياها قوموا ادانؤلل وعو ةدابلا عودوع يذملا نايالا عوشنحياعوشسنلا ]

 عرب هلأ تس ن ا ةكدجو'انعمدلان أذ عرسنملا مزلا ميضعب لام ٌكارط هلا نوكس هنعرهظف

 ين لول سوا نب ! دانس ىح ل هلكر حياد ايح لاح عووتملا نا هيلع كيعو اع
 ةيضخلبذ ايبا عوض اوس اخأهبذ يردال ّقح وسخ لا ديدرحلا ةامال اهزص نم عنرب ىذا
 + ١ لم داتا ويشمل اب واه هبلة دابر واعنضد حراوجلا كاس متيهدحاول اريصيح ٌتاذن هتوان
 ا. عدو دوما لعل مازاد باهت وتم يطالقلصلا وتود
 ١" ”ااتلاو رطقلا وتاززدلاو هداك دب شعبلا ب ديلا فك ف ون واحاوس اغ ىدارع الا دامل هيلا
 )0 لاا نع نازلاو عضوإم صن !ةياور يف ول وا #نيحدأنساب | در دما ف نع ضا هوو
 ال ليفص دانس ابا دردلا مانع ضائيس او ةلاورإ داذ نسحلا ىلا دولا موجربلا

 | دوم ءامزلت نعطي اءلع يلع لجرل ا ةنعن دصتلا نازيم. يف عضوي اه لواهل صافي
 ١ يمصوتم ىلع هلبدامد ردا دعق ةيلوالاو بدردو مداحو داود ةجوز ون نه <

 . افشلوليالوشلل اينبماضلا عفو هول هج تمنام لوا لم فيعض دانس ايرب اجي
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 هس د سضم ظل |وبذ سس ند د هدا يجيه لوا ياهلا ىف” ىلا مون سسانلا ناد نقي ىّقشي
 نع هن ف مح نه قدمل بساع اهل وأ نو ىبصخل واو ٌىلطم أنه هيل دال اكول

 ,د«وعشيام لواوّتا دامتملا هاو ناميولا ىلع اذغال ةدلصلا معلا هن تس احكام ل وارف ةوعسم ننا

 مالا هزؤم عفربام لوا هرخو دوتسم نبع ن كرما نفد ريابلك اريكلاهف هلاهداا ىف ىس اننا
 "هن انها رض”نامنلا داوملا و لحد نع ءدللا هصوكسم ىسودّرملا يف 0 وامل اويف هل سولا

 ن د أمعدحن يفر هنس نأ م ام لو :فيوض دانساب ةريرع بانني ولدك يق املا ةدلضؤنوو ] ظ

 الكل ةنسم ياريس ون سانا ىلع مرحي نال ثجناح لوا كلذ اقسم لاقي برشم ناكوانا-
 ْ ١ نعص مه ان مس اههاخ لوتس لا دصمن معرظاسو 8 ايد را وام لاجرلا ةأحالم وطق مل

 *ج>الاواينرملا ديهيشم دروب م ده بصي ىافارعب امنوا له هاودانس |, امج ئبا ذاك منعا ةرموللا

 عنه نيردمل الا هلكممب ذهل لايثلا ببسي تاهو ايلدلا يق هنلا:ىلكن وكنر انك نام نم وهو

 لا ,لاجر و يقر اصنلا نوما قو: لمولاالا ضي شنح نب لمس نع كبط تالا ولا هب ديوب اولا

 نيل ارا نداىلا نيل نم يع و يف نه نه ير استند ايس ىثسر ف نع بر أذ بخ الا 4
 هلوفشسا نمو بولا ادع نم داللاو عمج رجبأع الا ع /اقْص ئالتخا يع برهن لرب اس نفع ةداهجح

 عمسب ا نم لوا ب دح هطراجن لوا زكصو امتا عدجا نم يا عدجب نيف نمذخا ثيبلا صارو الو
 ينط رارلزكو بلح ملك دلرملا لهايف ف تلا وةعارجلا» داح الاف لوالا نالةنيدملالها كمان

 طعاد ةلمزعاو ةزبدملا لحا قدا نح هل عفش نم لدا م ليصا جدن رع نن١ نع ىتلخلاو دارذ هاو
 . تا 7 3 1 | / _ٍ

 همحاذأب ليعأ نم زحل نه لو ليها جي هد ورغتج نإ هنن ادع نع بحد لبلل ةمبشم بذوق داطما

 , ملا اهيلارساةدا ذك ذ ودي ناع ياللا ضرع يق 1 اهيطاخارعذلا ::لخ يرنا لع ثوب ىف

 تن بنيز خا وز انه ري نهالواو تاويفت باذوحل ءلها لوا ذغ اهل اسما مي تكبش تيس

 0 اب .: ١لوطلا» رب وأديب ود ري وامكوك وضاع ةئسخلاوه ول زلا نع يس

 ...ممسالا ىلا هنا و نعركاسم نياهقو بيع عر احا هناذ ةنازجفم نا انهو ةحدصلا! كوع
 جارتنا نع نا زيدرخلا نع اوين عرج وركب ىإ نع ينس سرج الو انا ضراالا هلع نست نموا

 ١ اهنوتلاا يلا عئجلا رهن لسا يناشد 2 عربع ىلع م زم اراهظاو مهلاماكا هن دما نكس
 أسال دل ادوغ هولا موي عفش ع لوا ةُماَضيِعض راب درو هج دب اظخلاجرغ نتاعك

 ماجا, نطملاو ساه فب يسوم ملح يتلا اجالانما هانم دولا مندل عش امو ورا
 ك
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 بسسج و هرحا ىجو هل وا ةلصمب حإس درع نين ارلع نع

 0 "الملا : ؛ 1

 .٠ اا وفل ودا ذل هد أةيعرما وهاد, ةطاسلب وزنا
 | ٌقٍطنعلو أ طصضانماب نانع نب ن انفع نع طخ العلاورلدلاب انكي ىرملا دهن موسوعناول نب اوبح
 .٠ ةياور يقوعاربتكددلا نورك ذلا امها ةفيصان و دارخلاّىّملام وب ةياؤؤييف دازتة نجلا ىلا
 | 32 نمتنو سابع ننانع عيفنوإو بجتبط بد|صملاو قدارهالا للا درورمملو 3 افصل

 كابل لاواطاوع مهلك س انما حام دج بط فولتخ يلع ئيدلخلا نم تلا مون سكره نوا وص

 0 ةمشتياع نعراوبلا هبلق نيوطبإ ان يمك قو سانلا فوحا هر وك وا كرك ند فذ قر انما ف يلا ئدحدللا تاذ

 0١ 2 ةحتولاياةنيبملا هسوقلا ةىللاب يا ةيدرحلابايذللل حيانسب هناس يح نم لو يح دانساب
 ” 0 د م ا وو طقوم ا : |
 7 ين و ما هحاصملا وبا ىوس ةركذا و اييلخلا ييهاربإ نب لرومس !ةصلل الل ةيكوصملا

 ]00 #0 فايكو تك 9 : َ 1 : : ١

 000 قادتنا عرج ييرعلاب رك نه ل واع ا لاو نايبلا وةدايزلا بست هّميلوا نا نيبال ويد

 نينه ىلا وانخاب هفسصيوا هرعتس نول يا بضخ زم لوا ل ىسح دانسإلعزع ىفكاو باقلالا
 . 0 ٠ 0 ١

 توعرددوسلاب ينمخانم لواو لييلخلا هادا هب ضعت ةدئدولا و اانحلاب املخو ورجح تش

 لحد نع لوا فيعضد انساب سنن  نعر اجلا نبا ورد داهيجل الا مرحه ىف هلا واب ودنم لودلا ناك ةكذلخ
 ٌلاَمَت ةغوءدخدجو هلخدا اخد داد نبا ناىلس هيد ايبن بل اد يوما هل تعضو و تامزوبلا

 اه جؤملاوتياكشسل لاتقل ةجوشل واول دس هوا نوكيا هواددا هلا بازع نمو و
 ع قوه نم م كظلاو تك نئر انلا مهب نم هب امارفلان ان |هعو نوجرح همغو هرج كد نا

 اهلا دي دطسب غنم لوا م ىيعض هظيراكف ىهعذملا لاذ يئرعشالا يس وم ين نع قم دع ىل
 رت 01م يازب در هيلع يجاماض خا هلعجو هعرطم ماكل لدب نع لوا يا عجاوب نيد

 1 قع 220 اكرام 0 3 4 ل
 (| ٠ ١١ هع ضونااحهرحاو رك هل وارسط ئرزح ند 0000--- هوساو ةلمولااجلا

 ١ ١( ل اةقيسو قيارطياقنس ل دبب نمبلو ل فيض انساب سس نبا عبط طويلا
 ”0 هل المج رهين اود يق ركاسع اويل ايدرلا از امض ةابرها يفد زم لج ىلعلاو دي دامشعالا

 1 ٌآ ش اكامردارحا قانزيرخا نع يامدرتامل وايد اففلارذ ىنإ وع عمي يام نب ىبزي نص ىّيحسل ا لاس 7 '

 0 ا 0و اي در ما ودصانخ هويدا ةمظنح باهي نازلاو ياهلا ل نكرلا
 أ 1 عدا يقرزالا مب الا نه نحأ دج | يري هلك هيسنجافف وكم خو أن سن دو د ييعملاو

 انقل لاك هنا اغالد ابلاغ هرجيلا :

01 1 1 

 ٠ 4 ىع
 ة م

 5 ل 9 ؟ / .

 | اا 1 07

 1 جرس ب 4



 تاولصلا عا لع يلان هللا ىع بك أهل هاك فعض هيه بيدتمما ىف لام كرك ,لاانومر نع انذل

 واهلي ميفلخْكانناو نيلصلل توم يل ىسنلا تاولصم از اهب نم عطري م لواوب يسيل
 عم لعقوا الصا لع مل ناب أيش أهيم عضد (دأك نح ىستفل تاولصلا لع هولا موي نول اسيا.

 , 3 هد حا ولم نا ورظنا ةيكتولل ايلاعتو'كراَش هددا لون طوؤشاواناكر درا ىضجن لولتخا
ك الذ مدحو نان ىا"ه ضرما نم منا ماه نوممد هلهان ٌةالص فال انئديعا

 ةرظغأو ضر ال

 د و دج لهاورفن اليمام يلب هفماينس عي ناك اف اهدرهشم يدب هايميؤ
 37 رع ناك أف ي دس ةاز يف اورتناو ماميصنا ئم شم ام اهب مايص نم خان يدبعي

 رك ويد ن اك ننا نم تمن اماعف ثوعن هى دص نه.لخأن يدممل نوديؤعاورظن اذايش
 راكع هرسخ ضر اهي هذ مكب ملول ذا هل دعو ذيعملاب لنا" هنيخوف ذود ئس قدا ب ايلع فا يف

 تعب مداسمل يس هردلا ليش نهلزشو جنون اربع يف عضو ضرعملا ليهكت دعب دايز ياالصق دحو ناذ .

 ىداولا نم با ؛ذ ئه تس ل دج 5 ناو لضف نم هدلااكاباحرو ا ورسه م لخدا هيكتال

 ديب هوذخاف اذخاف رانا ىف هائل اب هدا ترم يا ههنبزئادب وحى ٌولاؤطاولا نمو

 كا بوليفيا باهي أعم نهج لالالا يف ت5 برم
 .ايولص محملا هي دمدلا هفاستب مام نواف باطلا ننرطرب ازع باتلالاو ياا ب نكو

 هيار ايفاواحرع لع 50 0 اهني لعد هيلع ”ةظفاحلاو هند اش ماقال هرهاذد يلا ند

 هذ لا ايما نك مل ناو دس اجلا شس ف قام اند لانا ناكداذ ندلا داعو ناهالا

 7 2 هتضير اميز يبو دكان م ةدايزب الن نه يديدل نودع او ظنا تكل

ن هن اهل اكل ارك لاند دارملا يف ارعملا ل اد 3 بسح لع لارعامل نخون طك
 تا ننسملا نم ي

 داود رش وااهضاكرا نفىندن اهوا لعن ل ناو نعوملا يف بان هلاصختناوةعورشل ءريعلا
 كان ل وب سرا! يتب لول ىصصلا لاجر ءلاجرو رار مم نخ كهديحأسع ار ضنا لا د اكن

 مدهدالو ايلال وسو لوا داورهكلا ينالوسرل ةااحول ن الم دامو دان 0دون اب ئببو هني

 يي يلام دازسرلا ل ا ئيددح انف رسم يف وعو سا نب ركاسع نيا نا وبو

 90 لئيارسن ١ ىف أيد لل واو دخون نرثي عا ىسعو هدعن يب لذ در جوخاو هدنارلع عيارتس

 0 وجب ' لع يف ظن ومب نسال ابطخ زد لوأو يوه زنى ست رتارشاو نر ا
ىلا انك سرد هرمكت هنيه ويح و اللهو ىب هن ل شمل وهو نار دا :

 (“ ولا لاك 



رجا وازعا اكوا هما هيد نك ثان اور ورساي دب ]
 ف

 | ديدن ل > يلا نع» د داون ريخاومس يب لا هنزفسلاناويد تكاوشاح وو

 ا هه دلطا نك هجن له 'مرخ ولملا عند اًرام نإ نلار انكا حلوا يا 14 اذرسملا >ةلو [

 لا وتائرلا ذاق و لفوتمل اميلع ينل“ روع نحاس دلال جر ياني داي والاف رطساعشيوةز الار وها

 ىلا نحف ةرصعلا ىف لاودا رشحت ٠ اًرتس نط ايلا ق لمحل" هاضعلا يا | طخ ةرذنع

 ضدك ذ مامون باوك نجح باع فاض د اقدد هوا يود ذل

 ! 0 لفط يف لعلا له !لاك دل ىلاقع نيتسب ف ربلادبعه اًضنا ص نهد الظن ه همت

 1 ٠010| الها ]وماشي نسم نمو راع يانج ودهم يلع ؛كايسم١

 م" ىسه د انساب نيس ' نكس و بانج نيا رس نعررض د لوطملا قر وكن داهركذ لوطن ىوو اب هينا بهذ
 ثدحام ةرايص يالأجرلا ئئاّبيدح مك دحا هيلا ءانعم عانت فرح مالا هنت وأنز ةرصولا ع ا

 يعل ناردوالا اع أه هن اذن امنا ندم و جاضدالا يف ىف لش مود يباح دجم مل ياماهود ب هب

 نابوهد يرسل يزحا ف هةياور فالف ئيعلا بهاذ ياروغا منار اوصا صيعول كونو

 رهشاباناؤيار لاب زهدانلاو :نجلا لان ةعمد ع ملاو هيبثم فرح لاو هبها ذأ ميدحا

 . هاؤز انداب بانورر بيس ىارانلا ىلا هه ل ويل اذ سكعوار انني طاب فاس لعجياماو

 دز ودعؤور نبا يد لوا هدول هصيح كمهوت مون هن نخا اك هب كرا نايف اوسيلل يعدانلا أيا لوثي

 ناثولباول مدنا ءدي يذلاب ياام ركدحالا ل ةربره ىلإ ئع نعت قلاثلا شسماواو حسرلا لوا
 َه لصللا تيداوع ماؤمحا وددنناهجول قضمللا م اكطاو دهنا ”اكالع هل هذملا حسبس ىقدب لاق ي'مس ابدرم

 يضلاووضولا انا يااطلا مجد دوهطلاغابساو تم ولالداؤ ةدلصلا علسالاياعوالوحِدب يا

 بع وابا معنا ماطاودولة وب داود: فانية زايد و ىناس دل

 يوحنا ةربو عاج ركسعا وبها باعد : ءاخد يَ ةدزعو نوب ماعلا ٠

 ي٠' ةداشارتع زنا فلاس سرا ردو د ىغ لم فصت د واربحا نيمو نايب طع نيلجر نس انما

 الرج لانا درسباعوييتذااورذحاينامايقسو هن ةهنالص مهن لوكلجالاهلتد ٠
 نيرسلابىل طف! نب الع مار داو من نمر ل افبعو قا ىذلا و مد ذاكرز ريش حا

 ظلال اكتريل هذه مدا اهتمي نم تباع قدم ذه ظ داعزعدخا'ذكو حض

 ه انعا , )1 ئىكب ديلا ر 0 هلل 0 يلاولأق نارا
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 1 نع اكرخا هلا ويمص و١ نسح د انمأب يراصمالا يضايبلارباجبا هللادبع نعرجويزدام عيب نوطتمو
 ا فيتم وه ناسا داولاو ىدرط نئصوزجر# :ىلا له٠'كولم بأ ور ىف يرفص نع ي!هنحلا ؟كولم 31

ر ائرلدد ووعتتكو نس انما نعطي يائيتلا عمد عضم ةسشف نو
 مهل انث حوده رهو اهل جو ه

 ن لع اني نلحول يا هرب ليفان مينا يلع مسن ول بيم ف ياهل هدونوف 3 ئيسلخ نبين لاقط
 ظ

 : يااا وي داساباج نب ذاعم عم نيب هلام يعم يضرم١لا اجمع لو دكت ها
 #0 6 هرج اهو ةحوتشم خب يرخدج نأ دس لكلا يحاولان دانلا لضإب

 ا 8 1 56 : ل ا , . نرسشلاب اماه سنفنب
 نصر ناو" يئلالها ل انا ثياب هال هبال لا ينع مسا ون نيكعسم أ ةزدلا نه اب مكي
 ممتع امان و ةوتسملا مب دون اهزشماب ةكربجا هلا شيوضوازمابا درا ىلإ نع طن ًقدرقلا
 اول ينالخل ةوغي نلوةياور ىف از ىع انما برد ةوع اش ىافلا برد ذوعا لن مسلوب

 رام اهاور ورتاع ىلا ةربعع نع بط وح لك نم (روصع ياامرحاصانذوع اينو عملا (رىس ٠

 نوددل اجا ني عاضياواعانعم نايس ىا لن ابالا هوم هلؤ وحالررصس ؟كربخاالا مى سباع نع آ

 نب ! يانج فريج نكح هلذنوهن هللهيلاّملع اطينع ةْود هلو مدلل! يريح هلا هللا رضعش نع

ىمن ايف نيج او >وعسسم نى” راخم أ اننا ةيورس نإ هللا زرع ون ليغ ما
 ل د الوحل كلذ 

 حنين لا فئران يخف ضيع ةنذل حاب رجا د4 ني نسا هركزخ ل, مو
 اهلعد لاي موس يا نيدلا ب نيدنمتم ًنوصخا « وثدنخلا ميل ياهلا نعو ١ سس ملا ذا نع

 موو ا ناجدي رس ديدششلاو مهلاب لتع دانثا لاب مصرحاالا هون نأ ىلع مسا ولاه 507

 فا را ىه 1 ئوّدداخْنع هان م /مريكسحاصريتس يعج طاوج بوري لوكا زا ع

 يقربه توم م لهاا ذي كر رجلي رشم لوب كر الا همهالرع نيدينا روع يا
 يتب نزع مكر و ندب نم رثسل "نم نونعأي و هندخ نعرذلا نع نلاهأي قنيادوطم نمو د يح

 ناسالا لع نادب نيبو هذ نوره لال و هيدررخلا ند انناوم بالم مرش داو نمو فو هييخ |

 يتناول يا ىسانلا ريغ مكريج ١ لاك ديج دانس اب ننوه نإ نع بخت يح بحجاو ميانكأ عب
 ريحان نا هُم زهاكلا ذا ىساننارتدو ليلا ذكوي ىم نما عدم نمؤضتعا يزاؤلا سييم خاىس لنا

 ِ 5 ةةمسبرخ رهظ ىلع ر اجلا "سلك لع الز اكل صاج يا لج وزع هدد امس يفف عالج ساشا ب ١
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 هيد دد ىلع اهندام ىا ابيهم رظرلعوا برعلاركأرم | ف ال ارمرمخو |صدخا يع يكأر يا تريجنر هلخ

 | يعاعلاي اذدبنم ياارحاغ الجر سانناىش ند ناو هرغ وا لمتلابتولا هربد اي يح رقه هللا طمنو
 | نق ةرعرب ول ناورلا هللا بامكان مانع الا يتوق اماضيجمم يارجزم لعاد عمارمد نو ىلع دل ابابرج
 ٠ ى.1نعدن ءريعو وهرعوو هرجادزو هظعاوم نم نامزم و يلارجرلبن الو فكي اليا
 مكاو م هرج ةملحار يلا هرهظ دنس وحو اكون مام بطني قر ناك لة يقر للا ديت
 ينارغلاب ئلذلا نسح و دن ل |ىو مالكل نع اكأسسولا فا تيبثل ا نررللا يي اضضوياو دامس

 ميس نب ناوضص نح مالح نمتن اضف باك ركب وبان دلال ندا نسح قلك ىسانلا هنا
 ٍِس الا مرك الا خوحإلا هلملا ةيحالا نمي مكرنخا نا تاك ملاجر و كلر يفرح زل ماللا عفو 5لميما ضد

 يدع نمبوم دوا و ئل ا اجخال نم طمع عجن ناكو دل اذه طق سايس أم هناذم دادل 3و اناو :
 يو درايف لاو هزحو هما نينا! موي تحبي يمل هئد هلع ايرطملا مولع نم يلع لع نخر
 صئشو مسي قح مرن اليس يف هس حاجز رودي د رش ارى مدل ادحأولا طرئاوضانهذمالا

 الرب لازما هوبفاو بركلا اناعدب يفتن قب وح لا ريع يو ذنملا فحطو ىشا نع ع
 نم ندي دلو ذل ا زروا رويجو فم ب .ركالاجرمل عمت اى! ايدلبلا بل اغْنل ءصخ ون امش ادن

 أعد وه ان وزن ذاعد لاه انريذا اولاد رؤي ششي يا هنع جرطند ىف ان هفننهناغ داي د اوما
 م يا تناالا هلال هدا ارظلا ف يه اند ولا سلا نيح وليل هيلع ش ونوح و ثول بحاص

 نيا نم تنكيفا رجل هدد صياخن اك حزن سار دعا نلذ
 ايف لوصول او يرش ١ عضل نيد ىلا نم نال ناو نيملاظنا نم رك ناك نايك وسنن طن ندد

! 
 نبا ديتاس نعك 6 دشلا دوب رمل ب اكان ولا ىف! نب ادي ديصلا قحادا رخا اناكرعاتو ىلإ

 ظ دا نماهربخ ذا بط أمىامل داعف نكد صرالا دانا نين اماهيل لجو يف اليا ايظع هزه يس

 مايا هن و ّةدابزواصرعت يلا منال عنج مو ف منع ةفئاولارب أفصلا يالا ىرح الا

 نع برع نأ دن هجن مونل !ةندارا ىنغ ىا هاون دنع أهيهرخ اوال سنخلا ثايالا اري نمو
 ' اك اهاّرر نمو دلو سعد باور يف داز و نك بافع' قرم نس أك لياولاة ايس لمملا يا
 ناسراوالامضعا ,زكوةشناعنع# ين ىف هي د دره با يدها داحوتهن نعم ما ثهزرنا

 |.“ عيل دخلا وصاو تلا موب يادنع نهج وضد يارانلا هيلع مكان ا
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 نيكس يلا عنب نول نسا فنتم نيه شرا ديلي لع قلطا وح ين عس أم كمبو
 فيلا نأسسن لا يلع كل ةد وشما دم يلا نمي يلع لب داب نبا نعني نيلر (ولاو
 نع عيسي وهرعاإ عياشلل د اقنيو ىؤكإ وح مشن لهيس سانا ىل بند ومالا لطرط ف

 . د ١ ليد يال رللانبلاباحغ اسي الش مكاحلا دنع درهم يان داهطس قايىذل اول نب
١ 

 1 ١ : 7 .

 2 5 . ف : . و

 دك يضر تيفاني الخ هند اعياد ةمسخلل دامس لع ليزخلا نهد دلال دولا ذم لطم
لاخنب ددز نعتمد م وح ل( رعي ةنال دوس نام دم

 .. ب. م ربحا نال ين. جلا د

 ديم عال اريخع كونان م0 ديج د |ابد وسجن نع بط ثدنلا دبع ني باح

 اهيلصت داهانو ابر ٌسولا كرك ذيل هروب ىاامهلصرحا ند د لك اصرصهو سمقملا دنع

 يا اضخأب مكريخالاهورئاووي كاملا لاذ ّلخ نب عفر نعكطق اربع هلاءزع عف ديفا هي

 يلا اد حالصاتليسلل او ةرسملاىا" مددصلا و5 الصلاو اصلا جرد نماضخا عةجر دب

 سر يوي واو جحا
 : اس... دامصا نمسا نناكأ ذا قح هينا ص قمع ارخ ول نالائانرضاولاُ خانم ٠

 سم“ اره هب هسندن سركلا ىو ييشرل ' ركن ياةدح وف هنا اس. از ٌةحوتممئاند ملا

 ناداه ناك ) يدا نيبءنشفلا جامبو مالصأ واثملت 9 مو اوحا ب 5 قح- نيملالاوحا يا عم

 نان ت حوش ايسوملا لص مامن صانس و: ناادحاَش يلا هلصتلا يتلا حنا يت سيب "
 انف اجردالعا يف دل قل! ندا نه نم كك احرد, مكربخاالا ل ةيعت دز اسابا ةررولا

 وع خمطلادووملا و ةنخلا يف عرباشمل يئدتملاو ئدصلا ريكا يلة مم فص ديدشنملا
 الب أذ لجارال ياعدن ا ف صمم اةيحان يف ىلا ءاخار وزب ياللا لجرلا و ةنيلا ةريابلا نيج.

 مرح الا منع درجت نام قرصمل يحن قمل وعن ذاراو نفل ق هادجول لب نصا رمالو ا

لولا هوز يلا ة ريكا وا ولاعب دولو خلا نا نح ع أبا
 دو وقلا ةدفول اريك > و

 ا ىاقنا قريش وفيا«جدذ اهيل يا تلقا ذو 0 انهدلا عب

 اراب نرد كفالي يدي لهدف طتس تاق
 يو دانسابد رجم نل١ بعك نع بط دارو الا يف انه ىفع يع يعاود قاوذاذ
 .*, د ةيلضخاب لع دال مدا نيرسنملا لضقاو ليوبج دلي ولملا شن ابركوبخ الا

 ضرع هيخلزنا يذلا نأ ضتهد رمش وهيا ضنا هن هورجلا مويه يالا [ضخاو هلع مزعل

 5 - يس - - -
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 نارماارو اود هد درصلا نوع ند مسرع أسلاحضحاو 5508 سيح عل ند )"ليل يل ايلا ننمعاو

 ا ١ قا يكاد ورطغون سل وماج نب يلا لءاضإ يتم لاق ويلات وف

 | اليشاب صك نابنا انيملا جان كوس 4 دارج افشل يجو ثواب خب لولا .يمنمب
 ا ١ لس نين أع هداه نا نع بمدخل با وب لديع باو نادالاو ناش امج هاذ
 ١ هلا نكن م ْس وتلا تنم يتم و ارعرعلا منكم هوك لع كلل داالا م نسدح حازسا و هسبا

 ش 3 نخح دماج ادي للاب لا وَ فال ونوحال ل وكن |ههلقست شسرعلا و سرعات نحلل ناذ هيه دب

 ْ ملعون ويانانباكو قفين[ د يدبع سا اهتلشاذا يلا ءلوميم نيكل كاهل اهل :

 نوف الارخص سار نعرخأ ب د وح بار أ داولا# ةرنونو يصرلاه هاو ياو ينانعد

 1 دل !1ل هل ذو هاهن نوفا و ىل ان امس مس اليسنم نسرؤي هارز او سفن يذلا ازعل اره

 ْ ايهاب ثتايلكلاهنهو ةنخأ 9 هرم ايم" هيل ٍس ةركك سر شل راكد تلقا ذاةككاذ ربك !هللاو

 ١ اون نم باب لع دعس ب نسيتي هدرا و ءادجتو هرب ره ين! نع 2 عهورم تاحلاسنا
 0 ووسام فاق ثوان نيد ةارد زم امل اه أذ هال ابالا ٌةوهالو لوحال نيل

 ٠ 5 دابع نب دهس نبا بت نع حض رح وقم يلا هزم نسوترام بابناداهيب 'ٌةلص وم كنا
 .. عفرتوأفافخ نع ةيانك اضل بدنا ليج امج كدا يعد انساب طصناةطرغ بحاص جزل
 كيلا روز يعن هه عج ناكل لعمباعتساو هما ئاوضولا ءاببسا ةينلا ف لزانملا تاجر دلهي

 2ع مرني اهم هد ايذاج" لعد درنة دس هلكت ةح اك لاحر يفد اى لاصولاو هما نجي

 ةداصفلو دج اسما ف هلل ن و6 نذل اجيد لول ازهن يد يفملابةوطخ عرج املا 3 مكة ةلحلا
 مث 5 هد مالدي درترم ماع أركب ةهلصلا يدا | وس ٌحولصلا لكن خهزصفاز اظن ادله و

 !اوّلنا ردأو راضوأ ؤرص !انرما نيالا هاي لاش لو قى نو الا لدفاع لادارا دار

 اىطحت و باهاٌوهاهررك طابرلا نف اطابولا؛ نك دعاطلاعم ربك "5 ىضنلا انياب

 54 للا نا عدلا ندنواملع م 5 7 هللا 6-0 ناك هن هزأوا اك طلاب اهيصبضو مان

 ا مدافن فيرعيا عز نت مرح للام دباب طيني داو سا ئاوذ لنكيدخاو
 ظ 000 ع صشو

 |ةقرحو بنغعلا باربسا بحت مضت ضأن نمو فيعمل د ناطشما ا
 < نسح ب>وياعلع

 ١ 90 طصل ارهاق ل انيق هلخانا م ام. يف بم هرف حاشا اسواكم لَ ظ

 5 ا ه-



خلا ع يث ذاولا نمح هدانساو» نك رشا نورد رباح نيوتتوي
 ص 5 ىناوح ا نم و ىدافل

حالاٌةَّزَع وهن ملاو رن ولي لعذ وموريلا نظفح ىائارملا رع محل ماسالا
 رايعو قع ْتدا

 هاج ويف عطالو يدل يف ضرقل ل مين ون هاضر يف ياددنو هل فينش لاو ةباولا نع و ظ

 وصانع ناباما بائكف ف درهملا دما نايس يلا"ةبض يف انيصبسلا يندب ير اريتملا ٠

 نوع بار كير لال فوض أنساب يلع نع يد دل با هتانيرشم ناي انك ق طخ تزايدلا
 دارلاوريزح ظفا كامضطشب دفلاو ةكّيشر أ هفلار نوهت ليرعج ا قاقرنة نوب ؛كذوعا ياةيشرن

سلا ناعارقإول نس وعملا لهعلا يف تا افنااسشسسؤك قه كن ب ضرع يا دللبت د اك نمار |
 رعؤ

سحرويغ أى أ رمسحا 3 المس أجر نعو هو ري دا هيلع سمن وطرح قارمع نؤدقكل ىاللا
 هزي

 نع هال وب وذ و ضالخل | ييبج نا دوك م ةفئاش اذ تارعشالن اب قرت ,قيزمتد رعو

 ' قل ثوماطخ ناكل ردك عا لا ركض ين وجل مسوميلع هدا فص ذل اجلا 5 ةردرهىب

 مظعمللاه نو اهظفح حير ظفللا ةليلقأهاباناذياةلقلا عمعربع تارك لولاطخم
 تلا |مضدرن ال هزنا مر هج اضع ند اراوعدارملا جويا نمضي برك دنع يضل قت

 اكول ا هل دارلا وا خلا كولا دارا ةرجا سلط وأ ايرب يل انمابش امن يباهب يرش هل يزن 7

 م بع اكون تاع نط يوقف سيغ تنامس نع هرج ئيزحا لاو
 داره يد نيملاب لمة دحوم +ايزبريضاماو لارج بسحر نإ مم اص رص مج
 طخ |ههبض وابلاب رص بيك هيد رف طنب فلول ني لع تلوشو كري لا: ىلا كذا زان

لج ئذكلا مقل اوت هزكمسم لا لكمع هللا هادا لاول فاني د دامصلا
 يزعاو كلم ارحوعاوك 

 كن ماهدرس هباجنا ارنادجو مين اق دنا خلاك نك لالا نم كوس بم نع ير.

 تمم ذا اني المع ينته زاوع ين هدملا بهذا هلق خا اسوي وزال ف لع نع

 نم ةلذوعاو نر زحلاو ما ىم كب ذوعا لارا اسملاوا عابصلايف تلو سيم ذاو |

 ...٠ 8 وأ رهاو انش ارعارنع نمل نك زكالارزع نابراقتم نزلو مئازسكاو .يه»» .٠
 سنغدملا غاب دع لسكل اد ةرلا لقد نيكل و 3

 ] او ابنعلا ععمرد ةبغرلا هلق ريفا ف

 ” 1. يا نيرا ةرَلع نم اب ذوعاوزخلا و ىلقلا ضوضمدح ولا نوكس و ىلا عشب نجلا نه كي

 ْ ؟كلع نإ ف فيو دازساب ير نخل دروس ىنإ نعد ميدلغلاجرن رمق ههيالشساو ةوغك

 * .. .يابكا الك نوئنوم تنكنا وريف هل كو ربافصلا ىاؤ هددارمع ئيهيلقاذا تاراكيلعاي ٠١



 ظ ا :

 | هفصو عال ناهرحرو هكماجت اىلكهزه و نييملاعنا بر هزل روقلا عظعلا يترك برمو عببملا 5 3 1 : / ء و تاي برذدناا ناهيسكلن لا هلادل عررخل كلا هللا لا ءملاول ميضعملا علا هيلافلا هلاانؤت
 نا اون رداد دير ابهوخ م عيت اب هعزن م موكا د خا هوصو انا رضحلا ولعل
 زم ةايلع وقبل تدا| ذا ظفلدب طخ هاورعو عبيط هدانساو لع نع تيم اولا ابر هلا روكا

 تن هلصخ ؛(زعا افا فيعض هدأ س او كرك هذن ارزمع اياطخ هل ار اهدص هم لانج ذل هدع.
 | ةارلاو اويلعتو ايل همزلا يال حل اب وايلع لا نطلع لاه نع يلا هداك وعن نعي تلع اذا
 | دعس طرح نالدربزو ١و ناورالا ىلا هرصياءل> رك نال نموملا ليالى ا ناخ يقرطسملا

 ١ تلارو ثطسنناو ب ادا هيط نم اه نسر ىنعنل ا رصن ا عملا واذ ىنمتل ١بيطو ىدزفلا
 21د قراردالا ن كاسه لف هد لمهلاو روهالا دس ارم ىل مليمل د لل اوشانلاو جلا

 ١( وش ابدل طعنو هروعا تدل نال هن(: موناًينرل ادرارلا هزه ىف هساعع: ل ريدد وراكم ٠
 |١ نام >وتخ نوه ليصناو بضنغال هرثسلا ودخل نهندملا خوري مناخ هوخا نيرلاو هيب ريلاو
 اللا "قيبِهَض دانس اسم امع ننإ نع ىزمرلا مدا دنا سلخ ىمهلا سا خاذ ثامن سبصلا
  اهايوولي نابد اراها نمل ىيقتلادب نذوب اريك ارد هللا درب نه ن ارك كارا
 اك رن يبرز جاع يا فيدنع فمثل ل ابا هايادللا سس ال ع كة لجن ندلزييس و
 هر انا جاو هيلع ين دو هيلا قئزجاد يفرج ياريم اربح يل اخ ودي هوا ناد
 دزع ىننأهّيس ازد >زاو ب وعت فص نا رمل هاضحاو هس اغ ياو اضد ردع
 ملدب ةياور ىف و زر ىف ىف طسسا يا ىثز رافرّوف ناو نزعاذ مهعلع قاوم الا
 | 0١ هه بج ىيوضدانسابببصقلانب!هردرب نعرح عصاعلانبازرع نناننع سله نينغا
 .٠ ةهلصمل ابوها اوكر عبرا مورا ةليش زد نه|بارترؤع نم عشند و ني دا كاش ساوث ةكزخا
 يف ارت داصلاب دباب عع نضفاو ديت جالا باب م يلا جا جاحلا اطلاعي
 . ةلكازن هانم نيذادقل اي نسم ةر وصاح دعب د ين سس وب امك داع اغن يندالا وكر
 | لصقل رامت هد انك هتاف نلا قداهامكب ناحرلا اًرهد اهدعدو ي١تاخدملا معوضاتللا

 . .ةجبارلا زا رسل نوع تطرح ذا كارا هديب ينل كرات يهولمتنلا نم يعينا يف
 | لصد طئللارهاطرلا ب ودا لوةلاوودعد لح د مهلسا لص هيلع لت هرلع قّثاو هيللا خا

 00 9 1 0 اك ني
 ١ ريدضرلا مئاتسما و هزيسرو هنلا|يينبا يعاولمص يفالا يرحل يف هلوعل نيلسرملا و يلا زيربنلا لع
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 ٠ ددقرم ياو ظ ويب اماما عادلا كر يفتر اهيا كذب كتي دع تا لاو
  1ا ( لسا نسحزم ناذؤضيخنم فملعي 00 فلكان اعف ديا لي

 | . رح فرح عيدبارواةيرب : ىذا ايفعاليضرب هدر ظل نحوك ز راو هبنعي امدكت ار
 مل هليل ذأي يا لولدي دايس ىلا ع ىلع اميري ندد اهع دبس فا ضرالا و تيوسمل دنا

 نغرايدللااب ب كاريس اهنذكد درفتلا قولخ ايوموربول يرن 0

 ةمح محول نلت اضرالاو ثؤيس امل تدرطا ىذا 5ىونو ؛اجلضحب ىا زك لع

 قدرا دهام فوتو هن هيد اع ع >اهاواي خلع كارلا يندب

 اليسا ادالا نحيف هاضرن يزذملاصولا يع ىمنلايلا يقف ناب ىدعو مضرب يذلاو غلا عهوللا لا

مب غّرمنو ف انسادي ءلطكو ةمسداا,وتذأ |
 . ٍسرئاوؤرب هد ائاّمَسو شر ررم هب عُرشتو ينزك

 أرضفا 5 ١ تاتا ذاهج اك تناالامل يف وبال والري را لعدن ال ناو هيلع نيه والذ دعا

نش ْث كتم دورها صحن أذ عمس ه هما ىسم هطسند او. لت لامك ف داىااوسو 0
 م لارا 

 فلول لوز هيلع: ضشو ارك نم وهن طق ارم وهاطغا امو لل ١ن دابظن عسالاو صح اناف

مع ننا نع ربطت ةركرب نزع دوو هنن اجا همستن ناوبل اهاموارس وهاع دما ازه اًطخاامو يا
 .“ ةبا

 فضل 5س هليداغن ل عضو همرجؤ تن قاع وضولاف يز وللا ءرواوماو

 صهر الع وهني لحد كرم نهر نع وشم نط يأ ىل سس ان ارث 9 ءاكيشا هلا
 دكت وأيا هي

 5 :> رشا هررغ برص ءاعثر نع ا درس يقاةرحوزناسو تلصو هاطعسكألة نذرت شو,
 ورع انلاصعس | ناسا انه حالا ةزمف ينل ن اسما اره نرش كرشاالا ملل اىهئاوز 9

 يقذنأ أسال لح نمر كب الا هضفهو لا ناو هنوضفبب ل الالف نا يلع تل ل

 ريل ييرالو يف هريج يقرب د عد اج نع يللي ننام 2 ا
 00 وا نم امارسألا سا نهوهى نلا نامطالا نط ا

 3 م ذل ارش الاول مورغان واو ارقص س انللرسضلاراسنعا اضشاوازه

أكرمو ماطخا اهن داطصن ةررصع لع يجيذلالاعناكنيرخابايندلا .
 ريس زنا ماما ةيحاصل ة

 اكراىا 0

 ! نيماد :درح ايم دحأولا ن يكب يع يهيج يا كلذ رجا وأذداذل نيا ها دنع ماتا

 ا نيسان بزي لد وا نع هرم فعلا و ذوملا هدطو ٌةيثنخلراثا يلع ثروظ اتمام
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 1 ا هيسنوكل وم موي ما د ديدودأ زلال: درسنا نيد ظ

 -ِب

 نصا للاواني مذ نزع اهاكذ اهلنا اك اج نافع ئسه انا
 0 ار ندولاو بذل اننا يركرخو هزيل يفك رامي لاحد دؤ هر وكب

 يندد مئاص' اوت ضن هر ازعااون رز عتش زافكلا ىندن ورع اول ا نمر
 ل وددلا 0 دامهلا عمن ال هللا 4 ةمناك الكاع ولات هربغالا قيس

 5 2:رهيلعر و لذ ىلا بلقلاو 8 لا ويشمل اوهركرلا ددللا ىلا اهب كشطعاسو باسو

 هرارلاثيدحلا ةمضقد ناو ٌةوال نم امك ناوي دارع 5تايدالا
 ومع

 تابرللا رقما انقل ضداكلا هك ىث همسلع ىطشلا ١ ن يقلدون وها ةدابع لاهو

 هيد وهني ف لاوخا عرج هلا يلا حا نطق ذلاو ئلاخلا موو لق انارشلا
دفعي دالاولاوح الاد فراعملا نونص يلع ٌمشهن ارعلا ناف

 تمم م

 0: لالا ويس وك واجن ناد هيل وا نارئلاذ فيرادملا مخ و ثدلخالاب نشيل

 :ةرهازلا ونيل ايدى هب عرس و هرطاخ ب ذاتيا 'ناذ يلِاركلا ة مدار هيل

ر ديل ارحإ وك ركذ هادحاوارع هوعلمجعا نيل لا تنل ن فش الهللا
 ظ هللا هج د؟ ك

 ب يعاحنا لاذ ريعوعا دردلا ىلانسد تلاقى فسم هلاوانخل املا ككل د ىلا نك نا وربك
 ظ هع لدغ ىنب هزلظو طمس ازايدكووشم ياانيدلا يف هرقأن ىف طريضن بريال هورؤاد

 ظ معياجوورثخعوا :ىذقل امون اهلاح نعدامحا ةنال هي دييطارخ عف راب هن راع هداج ةرخدلا

 7 يعرلا دا >ماوط نم ,ىع اطايسرملا قد رع تاج ىن برايس قول مد : براع

 دا مرام برايالااينرلا قرا رافكلا هب راماضأضر مدع داهالوماوت امن جيلا نون ءىعان

دل نعهدوس اركذ ناد نيه اول صواحانم اويئبِلَس اح ومع كومأتن
 بزايإلاةنامرح بجو. و

| 

 ٠ ولن ته يأ شرا ع ااا د > هلل دير ينل ٌة داعسلاو ىربالا رعلا ىلا اهلص 0

 درفت نهرب شخ ثمرلا هدر وحي ذالاوغجن لع تربص
 تبرم قحو ركل اهي سرح ون _

 1 8-0 ا ١ندلاامو تزع يف لاب سنن ب رايد“ خذ ىنعتلا رص: نان درازه ثنا كلخ هنلَجولو

 0 وعدل 'اذااود و يشم د ص رييهب رانال»تلئااعيداح هرم ىتاذ هو هرخو هللا تس

 00 00 داونبم بري درا ىذلإ ملال" رغذاوالا بيض يناذ هلخنم فلارنش هلا

 ا نيرس هدر سالمار نلاوغناوالا# ا نام منوال ايد هداك فو



1 
 نب نر برايالاأ هنن هزحال ةلهمس ضراباهيكره ع اةيلويومؤ يسهل هش زا هزيد نضر, ١
 لايف دعس نباةزحدناوالا و بوم نزح كشروا مرحب شه يلاظن ةوييدكم رحب وهى ١
 دينو هراولف زوج عمهوعط ب عين كب ثيدحو ب هردل يناويصدلاب يذلا فانت سدم ١

الرعاش ءضومنعر دّردت نا حاتوإب لكك نارذحايا هزمر درو ها دال 0 ظ
 

 , ايم نم تاخ هس 9 هزه و ميلا عضاوم لوح تشن ال ةاديلو وصلا انتلس ضن ةركذ

 ةسالاةابزعالا بجؤورامك بلا رقس سجوي ا ماوخ دْنَذ ملالا دوجونم هدوح ريكا تلا ٠
 امر لمد لظل العلو خرلاواكارأد لاق بلل ' رقم فدلجع ةوئابطاهطندبما يس ون ديلا

 ىف ايصلا عنب ل لع نم هل اب ةروهد هل لامه ىد اعلاثب نماجر اخاللع مسا صوباف راهلا

 / 01 مح دانساوركذف زجواو حوا مسلن ]جراد لاك ةكاه نبا شانه ةر اننيلا

 7 در انسلل ببتيم دزاذ ككّرع هاهو زل اير ؟ويسن موك وعلان نمي د اطل

 ارا برك ينافرتلا يف مينو! فلو طب رريعم نيابي دافلا فان رضوي هوا اهدو
 اطناوذم يوافطل الغ نن صاعلا هرع نع بط لويرج هيه دانس بترول ب سسسنل نع هياولا ٠١
 بنل بلا اروي ميد د نوليع ىسدش نم ىطد ّدوامْط ىلا ةسش واو نلءزادسنو اهلا عفو دز

 ن دانا مهو مدلا مركلع ل اقانهلو فرقت هبركن اذ ىرصم ةيملابيسما نع رش هدي ذل يلع د

 فسادا دونا مسالا ضيع داذساب سن 'نعركاسمع نبا بحاصل يع بحاصلا نهر انا ىلع ن ادلاالو يلا ل '
 را لع معجارمه مزحاو اها وس دعيت رقلا نع ىثكأ ١ هارهو ليلا هاره دهب ٌهياور : !

 ارسل يملا نب ريس ولكم نع ذلا ةفلخ نم هصاوخى ا لزادامع ناذهيذ قتلا ىا مساواكأيا

 ”ةهاركو هنلارك نع لمقلا وهب ىضالا بجي زكا نياج ناين او عابملاب شما نال نما
 مز اعنا ناهيسلا ىلال هل اننا تاذواط مر ةرنحا يا بولحل او ةكايا ذأخد نسعت مش منال 0

 يذم ؤملا هاجرخو درب رش يلا نع ه مدسفت هرض و دل مث:ذيل بح ذواتروشلا نخاف اطال 0
 ايوادو هم رم ديد وف هاذي عرش اهييطخ ناذ اويرشر نحا يزاد كر اطوطهؤب سلاف ٠
 اياطخ عمم لولعن هاب رس هيطغ وس بوب نمل لك و لولتت يااب اطنخ لمم نيعو كد : 3

 قلق ياريس هبوب لوط يارتشلا عزت دمركا دائره ند اكاهييلع دي نت داهوات و
 < < 1 - مف 5 3
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 | ةلزم نيولاانو اليا رالا نب ب امخ نع مسوس بل وعلا هش احول هيلع قش امي
 | اانا نابخأ الاول عرش دال نان اذار زعل ين الار ةيلاعد حاب كرم
 20 نر وريد وب ]كراع ناو .ناف ةيؤيد انب فرحا هو ركب هلوعرتت شف اطئخالا ةيبصك ها 3
 | ىنولا هرد ياريم ن اذار ارم موب كتاورمكأو تن اورمعلايف طمس ناو يارب ذهل لريال دارا
 هبناج يود و هضعنب يا هشحني ناأشا ذاع نالو هسقنل هكب 6 لدتا ئعب هئلادبب

 ٠ درثحلا ؛لئءيلعر داما ويافخاحو هك سم يف هلاكا هترتعاوم هليقي ناش اذا ى ا اشعل ١
 3| ق١ راخاماوشلاو ايا هىربد ننرادل نعي ذهّردلا مك ااناطس لن ريدا ارهاهيبلع دعت

 لاب ل وعشم ومحو كاي هنهؤكالا نال كربإاب بح ذي اراح هلك ادد أذ دربي يح ارك اونشحا١
 نه ةلرغرلع دكه نا هال وهلا يلا دراي دكا يدب لبد لح

 3 او تأ عينا يوب اعلو فان لذ |ييغعن الرب اب بحي الوا هلوقب هاراوراحلا
 ١ . نعو هبكوك دان قلنوملاي نك ىدوهوبإ هركد بوس هربعةرحون لوب نع دب اييصل افرع

 | ةفنزل حا اونا يف امل رجالا ىداملاب نب نيل اوينشحااهرخلاد مكارا أ لوردتت هدانس !هطيدحمل
 كس ذو هيلع نكودو هب نيت نب بردو ه اضريو نوللا نص بجي هناينفل ن الشم ايلا
 | هئيتعو كيوت هدانسا 9 نيرصح نب نال نع لع هيلا نيه ين اود رخال !ىسبل مرح نه ب
 ١ باول ارحاوص يذلا ناطلسلاباب نون دن افاهول رش ال ثان اطلسلاباوب او مكايا ل تاي
 | همز ١١ نه ًءبجردمل امبلط يااعخ اين طوسعارب دنس يااردص بع نم نالدلسلارمضلا ذا

 | قفل طبحج يل هله اج اطوبح يترطلاو قه يدر يفلةرخلوايندلا يهل الذم
 .| هللواهع نودعابتتو اضوم اخي ملاصلا ئلسلا لازاهو ريم اكيقورو هللا دنع ةلزنماوا

 | يت احا طدصلا يف نان ّق دصاس لوقد تح يذ سلا ىادسا ىباذ انمسالارد

1 2 
 ايرث لا دسم سدنلاةرا*مد أيا تاي هلاجرو لمار وعدل بادي فن لس نع لحي
 | ,لشبا 1 ناولا م وح د ١ لمت ياوطملا: هلع ائم اذدالا لفن ةرر اشم ديار

 هاا "يب , 5 ' و 0 1 ١

 هد دشسم ارو همر ونغه ريشه نيؤد درا نذ ل امفاذ
 | ةرييدروش حاصلا لمتل او نسحلا

 1 ىسادلاو رولا روس ارو ف ةدرزسم ارو له نعم .لرهيه نيوب نرذل ارش سرئل ١

 | هولا مكب ال هنعصو هرب رعايا نع بع ةرعلا لدي ةدوعلارج نب اظف اخ طب كارو

 ا ل ل

”5 2 

 3 نبا وع نعت ايلا ١ فيس

 و4
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 عااد يد كسل الاي راقايمدو ه ارذم اي .
 من نان طجامتي وردا يام ءاوس نم لس الاهل ىس ان نك ذو تاقرطلاعو نص ٠

ا ند ولبخا نعالا مكان ايار اجلال بولا نم
 سا سواحل نعربدد تجاه تع د ناك رطل

 اهون دواابّمحينرطلا عمق ة وفا ولعع اذ الل قولا لاب نان ىس جيلا ميسان اذئياور قو

 نعل يالا موضع ٌدياور تق د ضع أودع عاهو اول ناهي سا |هلايلع ةنظول اهون

 ظ ةقلالاو رسل مارك عورطسلا م السما درو هرام ا يذظوبأ رف عادلاوا يزال نكو مرهف ظنلا ٠

 ل214 دخلا درس ينزع جره ءامالسس طهرثس ديب ال كك ذ نائل نورك نع هيما
امس ل نمع ىلفلا 'وس اور نحاو نلفلا ءاَا اوردحا يبا ئعلاو مكإبا

 يأ لاول لولاه دم للا 

 ىنلا حو سلا ذك بو رخل اقمريطلا مذا نانا د وبدلا
ا ونسوان ناخزا ف كس دحلاب نظل صو ون اسنهل ىسن يف ناطيشلا لابن يمد د

 , ور

سل اوبلظتدل ءلمعوهاجب ايست لو سرس اج اكىطلم سس ندا وة رسل الياوجب
 تائساكهساحاب ن

 رولي. يسلابهرهنلا يف سرا يهذ هس ذل نعاني رس انئالوة يخي يشار امجاو ولا
لو ضفبلا بامسا اوطاقُ ال اوضغاب الو هرغ نع نوعنل الاوز مكحول

 تنال ورب ه

د ءانلاامعاوب وو رب > هيحاصيل وي | ميم هلك تاذ رضاذملا نم
 ام أيشكاى اناا دنا ف حف 

 ينام طخين ايلاف يناةرلعخ ع عرلارطغب الو عيعوكواراناخ اهب ري
 يتلو لن ذايمل نا وأهومطخ هرقل ناجل نا ةيطقلا ىطانا كريد دا كتب عرفا اهيل

 ٍ رعلادارج ع ١ ون اييللارخا ل وزبلا اوس ركملاو مايد رار ىلإ نع سن دى ذلاه ير ١

 ايفل وأما اذ هلا اهيلع ةلصلاوأيضن دارو نيرطلارضعع اه داجيجنال ادهم ٠
 نع داكزل هبال يشوع لع لماحلا ومالا يانعالملا اذ اورلط طال ممم جابسماو

 هنا انيلع مروج نيلرطخ رزينم مومعلا عب انساوبسجايالصولاو كرا تان نادد دراج اجج
 هيلا نمل زادوا ٌيضص لع ينم ريف مس ل5 ضان كاوا ةؤمل وضعضلا ترو

 ايئا ماورلا نع ارجف ريذهو هلك نهزلانعارجا ريدي لولظلااو كن ونتيلاو لل اٌةناور يف تيا ف١

 وه نبل مايطم عطن ناب اميقح وتتسم ير يوطي نيدوئَس هي نع يو |هياد يفز دتعانا
لا ضب اوملكاذ فرامل ئم هابدنن اهي ذؤيب امان اجد ارطغنال 4

 د هد ن يرظناه ليتل انم مال
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 مارح ذب اكلامائو داصلان ايلا دارملو بزكلايف اؤضولا نظن نهرين ياةيسلاف ىلملا
 | نضامجو 36 بحري قا دعداصلا فرح جدى عسللا و رباع كش اململقت هناذ تلك ناو
 لج )يملا ىا لوخطفاو اراددانس ىلا نهد ن منعه زلاو يق ارملل يو عنمنب الاريت ثرصو ١ فلئونع

 راع نعوذ رهيلوالاب ةيبنجاب ىلخلا عم لوخرلا عد نمت و لمع نيواوخ دو ضاجالا امش
 ما ايادمسيروو جورلاوخا لاو ت ولالا لاك وما ثدازاهزلا لوس لحي لامه او دازو ىدييللاا ظ

 | عتلاب مسالا نم ممم ناكنم اكله اذاه دس او! خجلا نس د نق ل ماب لاضتفالاةلقوه يذل ريشا و
 00 نو وأظاوطتن مخ را ةعيضتلاب عرما هانا رسكا وازهطزخلاب مجرمادرداب كفلاوس ندوعتو فيك

 ههيجو دم هسا داو زؤفاز 'للاوأ املا ف ثاثنال١ ملا, مرماو مهجب ند 'مينعي امام:

 0 لاق صاعلانباورت ننا ئغك د اد يعل ره كلي واذ همن يس ثوب نهود اعإلا ىلا لو ٍِ 3 0 5 ِ هلا اي عملا
 0 5 ناذاهيم ب لا واهيفو اورذزحا يا يملا و مكياهزوماو 2 اهلا لاّم درك نش ملللا

 ظ ةيسق 3 ايا يعض انساب ب اطل نب ع نل' نهيارخا فيس اكو ىنارحج نا ىلا وقود اهيمم

 بقتل ارحل اقدم ماحادسما نذر ةرنلةيور نم يضنلا نق وحر
 ظ يفاهبحناصم يدعم ذد أخ نسايل' طخار اننا انيك تو أثر و اهيمص ند َّن انسحل الكي
 ٠ ق ٌنازسفا اهيد نح ود مل اظم :٠ 5هامد كس وا هلام ئ لاف سي لوو ةيسعجلا ابا

 لاف لع وسداو هريخينا ناو يد ةاملخ ئع مإ جلا ن وره نبا الما دبعل امس هلي اف ةزعالا

يرا ىلإ وذلاو ماي طل ويجب هدانس١ نيو ةربرش فى! نع >لاضخلادزش نمر كس سيلباو ام
 ن

 من هلا ند د ناكنم ؛الس ائاؤ ضماوبلا ع نون ههناو دخلا ز دأجل و هيف درسا يالارلارسكس

 ١ م , اذاي عي ه دانس او نس بع نا نع كد د رج ةريقن اؤمن نم ديدسلاو نب رلاىقولفلاب

 ١ يان لو واسرم ناسنا نكد ررذ وذ هنم تاماذا اوما يلحاجلا ورغم ىننلانافنوكسف
 ... يلا زوهرزموم كك ىنيدص دانس اي د همسه نن نع تةدود ريذر شكل او هان ١يأ انولف لانكا

 أ لع لا رافي دل نم لد اناذ ةروقلا فضكو ساهيل نع درا نا يرفتلا» كيلا نون
 ظ و و ماوس حاجي يلعاولالجرل اىضغن نيحو ةظيافلا
 ' . :هنمملا ثنا لوس و مكايابيرع نسخ لاه د ناظحلا ناش اها نت تءاهرحلا ارح مدع رثسملاب
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 ا وهوا هس رعي تي نمل وو يب هرج فلا دو الاف بمشلا

 002 ١ ةريرح ىلإ نه ته للمملا وا باول هيحاملا هل جا ةروكرملاةلضفلو ا ءلعنلا ياانرأخ
 ا

 |( ل
 منول ١



1 

 0 . ل اسجرس الادارلاو اومن ىلا ضنا ءو زنومدوركهلاب يرولاو ملم عن ولو بنوع منه ذاذو
 1 فارفلاتاهثلا دوق: لاج الأ يرعلا قرطنعاههصيوةريمبل اودي يعدو وعن يومك ئيىن ٠
دانس ايون اهنا نع هذابالا بنو  اسبسنا يدي بلا |

 1 ينال ةرئلو ميا ئسح 

 ا يع يحواأ رش لغنلاك حل ةلفغلاوا لمخل نعر انك لسا هناذ ع شدا نكااورنح١ ]|

جاخ قدا ذى دسملل دارهرنع خا نالوا يواردا نم ةلشساقدرصو: انجلو أ
 | لا كاب ي

 1 حمم دش و اوو حوا نبش ندا قلاو اتعلم وايل كلي لا: (٠
 ُ . .٠ ١ص 5 "ءدانق يل نع كهرح أهم اتبمىل كرد هل نلف ئارانلا نمدرقماومتملد نها حلام

 1 7 م ويطملا تاوعدو ميا هل دهاش دلو طرب لع كاخلا ل اك هركن هرينملا له لوين هلا لوشو

 ا 0 اويزإو نشا ي'نافزو نم تناك اناو موللفلا لعوب اليلزقلا عاب اهريجاوو نحاتا

 هج سيو وكلا م وحاوطم دب يبس وه ىازجو . هنلا نو دن أ اولرسيل وعينا ياهي اف:
 ١

 يكنس ليلا اهباؤص يا بون نما تاريح و مكأرار سمن غاب ودس لن هلخ نع رضا دج هللا ٠
 زيثم اماف لانه ناوسلاينةدابز لتمجرخ عاهري بك باكرا ينادي دوماغم اذاغنع ننسي

 1 داو مكنخ مج يه ١ اماواخ رح ةوعبا ةودوهب ادا ذاو نطداول نس موه شكت ون نلا ثارت “|
 .٠ تدمج اذاربافصااغ هل زمكماعل دحوب مل ناب هيحاص اعين دخون يم بؤننلاثاقحم ١

 2 لج ذعار ندد نور ابنا بص طرعرارالا اكاد دك

 يننأهش لا داو يندرط صو زحرل اه ئعهتدب نفاذ بؤ نا تارئحم كاي نزع
 قب" زجرلا نتج زعم | وطب مولا عرنص مخل يمن هدلذلا وا مرالاركذ ةمرخ راب نك 7

 ١ اراثا و دقوا يرمجياوج وك يطوا أ داوس واذ م ريخوح ةولابىئؤحرلاو دولا ظ

 : يدا مده يل ثسئادب دلو ءابحاص رئعرطضازم برزان نولءواهدامأ نا
 ( 0. ٠ ٠.1 ظدلاجدو دوعسمتبلا نع بطر اكمل الاولي نافاهيط ئشنلا هبا هرياقسا
 01 ف ةيبنح' ةرملب لجو الاذان يا هن أذ نمي ةواقلا لارا ساجملا افاد هد ركنا
 1 ايف هلا يمصاح رح اهلرسل مرا لالا و ىدانناراصبا نع |ركرع انساني د

 ٠ واود ين: ةييجلاو ملأيل > وعبم نب دعس ىع ها درس! باركف لفادئام سوا هعاجب تا" 1
  3هلوظدزجو نيب مل انه يل انزلا نم دس هن اةسؤلاناذ بيولاريظب بولا كذ ع 0 2
  8يب. وتقف يحل ال ةرمزلا بحاص نا و يلع هدلا بنج بوتيو يفز لجل 0
  8ظ ١ 7 ْ ١ يح 0

 يا 3 0 ظ
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 . ولو وعلا لشد قو ةسؤلا مؤ اًشدل اىبإننا لزج اينومرف تاور م وفرق و كرطتل كرو
 ظ مالؤنأ لاي فيوض دانساب د دحلا ديدسب لاو هذال قع اههاربا جزع 'هباوتل اف ل اهيبصولا خلا
 دلل نالؤأر ويلا جوي موللاو لمتنا نغ رباط ييئلا ورع عروب وللا ن ل نما هن اذ هيلللاةباوم ىف

 نع وتهع ل5 كد ذا ناك اهس موعنم ميلاخ مرزل اكالكمم رعوربكاو بهلاشر ب.
 1١ : ياواد ف د ملايا ط نأيعسن يلا نبا هي واهم نع ىدمخيف خلاب سْخ هيب الجر نم
 ئيعلا نم ناره ناخ هيلع لم احلا هذ الن أطشلل ينص! حوتملاو جايضلا ان اطنلا يدنو
 | .١ وعد هير وس ولا ورهالا ونه يف !ناطسملا نذل دبلاو ناسسنلا نم ن وراهد ةرضرث نق بلقلاو
 ]كانا داو رجل كايا ساب نب ئددا دوا وش ايس اشرد بيا
 هدر داس  هنع ىلعنم اهند >وعّمل اذ ربل يف فود دلل ىانئح دما ارلاريفم و جرلا ينو
 : ذو ايضنفلاو مايا اصلا عضو نم نه يهذملا لاك ىسامت انعك
 ئس اسكت لعمل« نم. يار اذ أهت يردد وكتب امببس نيب. اونو

 لادن

ساو قم نب ذل دبع نع بط ام ذندي دبا
 1 8 انعم نكن فيعنط هد أ

 ينط زراعي ودجر هل بعذي دان رايت ناذهديذاب

 ب ا م 2 هوا نام ' 5
 مدا نان بلطلا يف نارسالاو دكا ةررشس وصورترخلاو كيلو ين ضاكلا نهن الك مدل دج ل م ”/

 يمول ةنبلا يف دلهلٍلع صرح دداف ةنيلا نم مر اذ طوبا نسكن لع رعرخا لح +

 ايشالا صارخا لاك فرجامم ير هعرمم عج عزز هصوم ودعلا دجوع أهيفدللا هش

 . هيعاصاوعرمعأ نت الياهو طاق ماليا ناودسحلاو ملاوي دداون دفنت سنان يبيض
- 

«١ 

 . اصهزذاين' نرش

 . فلخا شكل

0-0 5 20 5 1 

 ٠م 0 0 |. نفلكوةواداوؤعل يضوة ماد هبي دحوم هجورح مدع لع انيحدلقلانربتت يع. 8ك 07

 و 1

 ل 1

3 

ٍ 

 أنؤلا 2

 3 وض ورجن وهذ الاو هلك ناايار اننا ف درلئلا هيفو يأ دولذلاو هان ىا ني طرلا يسر

 . . ههاأرها نال نيلاب مناخ لادلا يطب نيدلا د مياط يعض دانساير سابع نبنعدغ ساد رو
 ؟ "هله هيرقل كلزتن هنافر اهيلاب هل نم ههؤة ذل هرلسي هيا دبابسقرظنالاد ديأضمب مص

 + يذل لظربكلا هلم سلبا نافريكأد مكاياطناض ني طرا ضن يعض شانع سه يمال عض

  ىتفلا'ط, جاف هزم ةلئفلا تلصح طولا كر ذ يف فد نذل با ضمك عباهو دلل

/ ١ 
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خ لييص) داو صرخلاوربكلااىا رف يب
هليراتفركسعىباهنعأشنتتا لنفا ءررج ةيض

 

 مترو نان سانلا يدي اميل ىلا يوصةاعباوهووزلا علا كر دوعبسم نيدو
 "نع عياش انه مدل ئع لا سانا يدي يا عطل يَ نوح دبعلاو وطعانا ديعردلاو

 كا نعد يد وسو جفون دنيا انا ظ

و ميال ديم يلإنبا وج ىعنمل فيصضوب اجنع يسطر نتعالا ل نوجا
 نول انادريكلا

م نم ةامعما يلع ناو ن اش لاداولاو يدرط فصو نجرنا فا
 شل كمضو يول جالا رش

 نين انيملقه نت اسوولابال تاتد ماجر رع نب نعرسط هلا آني هنم اعني
 "+ نكن افارامتوو ذات "كالا يربح |سسم دال وارسو أنا لعبا موا

 و الا ضنماب ودا امه ناطنا عز |هينتشراناب ولت اذ يثرلكا
 ير هلام ار

 رام نوكسو عمي اضل دك وش سراب
 درر رياض هدحوك وانو سام نينا دن رش
 و لح ناوي مش هقلخ نب ممل ال لاقا.ذا نأف نايدنل بد اجي بذلكلا نأخبللاو مكاو دوكسص نفاع 5

 )' بلت رك داو ف نخل مدام دلو جوي يشاع ايل يزين سوط قو

 | قلتلي قطن ٠ .ر جلال نسح هءانسو رادو كم نوعا نع اقم سي لوسر نعم لة نيدضا
 انسى لمحل هن ين اخ ة دلما تال اد ملي فش سا لاف نطق

 1 ل قلب ..

 الاف: ندرعلا ..اكداوديفوخلا نايف اول اباقيعض انساب روع ىف عع هدو معد لدا
ناخد ومطتم ةنعاو نزف هلهمس هلدجرك هدد نافةئاياذ ىضا يلط

 لانا هر. اب هدلا 

كم اعلا بيبو يال سبب نكد او لا رع نم مادام
 ين : ده و يكن ناو عاد ريع فل

 كدت ب ص هيف يايا © رع نع هيلا مايو تشم نير الاول يكتمل ىضذسيؤطصلا ناك
 هتبدك سداهلاوغ مرتلاو طاخحلاوب دم هويت ىف درا نك ةاج دنع د اشوعدو هامش

 5 تاوندلاجرو رمد امع نت نع سطح اه درسنا (ي ايهرصاد اهل عاوز نعد لسنا لو ظ

اوكرنا يارن نم .رد >دوهيض ذانخا نم يلوع ديفا ني ناوي 11
 : هوكاؤ دادربلع عسولج

 يكب تاعي ار تاس ناناوفوكك ول
 ؟«ةررئ' دع أهماهدوولت داجلاب ىوصنغ ىوشاو اجاحو مه أذ اهيلدذ ضر نأوعجو سفن 00١

 3 !مايارط فيعطدانسام ريوس يف نعد زوجي ماودلا يلعالاةحاوناصاةاحاحانب ٠



 ا هيد سان لاي ماي يل هارت ا|مّيدد نيشلا صد برش ماياريعالا مويردعب لن للا د
 0 ملا للا دطلا لاو عم رد يعيد انه اهيل مايلزم اف اقرت ديد نون نمد

 ١ مايتم رح سس اريج هيام تسولف دم
 ٠ ىنارزعوود انما دنع دفعت الو اهم وص رت ىلا هي اطو ههنارك عة نانو
 ةوني نيمو هبت ةانمو ةدحوملا وف د نونا يفد شين نع م رعدطعنب ومرتك ةانرح
 | 2 هليزح ملحق وزغوا جوجل مرات موللا ضيفي فلخ مي زك ايم انعو فل ىلا لاو
 | 2 رح ازّسرحالا نعفا هل ن اكل ام ظن ةجاح انفك رغاون نع عونب ياربخب لاهو هل امعد

 ل ا مجم
 ١ يي حو شتبل يول سدت يل مامن يلعرتف لمح ضم روف بنج ويعد موعلاب عضه أيوس مأعا
 - الصوظ ةلودب ني نذل » لص وهف اكد نش اهحاس وخذ رفد عادا وه: لبعد دبل هبال
 7  بزاعاوا اوما عند انىفراويلا نناو هخرط رع و مدل ون اوف انما درع ةداع.الا هامزلتو

 ْ ةويباز امو انه لدب .ىذردو هيلا ياش اضابرم ارجب رد اهيا غ1 طنا فيدص هيف دانس ب 3
 - دافا اه ابرخخ نوح ادئيمريخدنا يلع وساد عرئاب داكمالسإلا يف ياهيحاللاق

 | ١ نب كيب هيلظ تححر كال نبيل ناباطد ازهاك طاق لإ اي لاق اكن اك نافاع دحام ظ
 | "جوان ةياكامجدز تبرع قاما تدضدذارمااع باطخلا اع نيازعشل 0 ٠23202

 هديل ةاكوف ارجو ايباخدأ ضن تكس اق لجو ؤعا هللا نيبدأهلس امري تلح دف 3#
 فلاب! يش ماا 00مل ولا 3 1

 داق! نمللا نال رح ال! اشحل !نأجرلا اهلا متم رضتعال سويت هلي هييرانح ةارملاو بزيد أم
 ةارا ياريم دنس يوي عن دم مرقم رجل هزح الاب دخوهرئاس ملاوي
 *:ىبع نك | حد وا وزل بسب ن أب ويوم نيس نم (وممت اسهل رار يف موش ىلع ثلخ دا

 الب نارباسلا عم هين هللا اهلطنلب نملو ومعملاو ةنحرلا نم ياسيف هللا نه كسبإذ ظ
 3 هنهدلو هذا ”يكاو يري وصد ياهي ارلخني وصود دل د دجؤجر ايوا ام اهيذعب : 0

 .٠ الاكتر لع ىف واهزع هبرحو هج روزم يا هنم يلاعت ههنا يح اهركيب وهو
 0١  دانساب هريرعت ىإ نع تبح هن اكدرد منازوب وهو هلو ه درجت ىضلامون نييصالا» 22032200007

 *ىد ضرع وعدن ذارفب اكد نا خب نم يا |.يتبب نم تبحرخ هارعا ايا هيبع , ا :
 أ
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 1 هل عورخلا نجا تجرطوملاما محور اهنع صرب واهس يل عجرت قخلات دل طعس تناك
 1 -دايزرم اباهر نهاد جنا اههجد ن ثئاس ةارما ايا ةرال هت ارش نع ظحريتمييت ٠

 1 دج اعلواهنجلا نا انه موف ىل اهوبلعم رخل ركل |حوع دي لاح. يف هاكتام

 "3300 ىلإ شمل لوم نياب ون نع كبح ند محولص!اهجد يم الزنإ ون شيلان ملاوي ر
 ْ هون اهتدرو "سب ام جوش ةاره يافهد رئاو عرف ىلع لاجاو بيغ نسخ ذعر

 » ثايلخري ناد هلغ مالس هلاطت امزح لهل و ئّئباس ان زبافلا عما نيل تلْخَد ضإر..
 قي وفخمسارم ا 4دوؤ دوم ادميرع ىبحيينمؤرلا لانس مانع و
 الئ ةزعرنسحبانكوت هيه اقلب بطبع اهداراذ ضاحووهو ا هجوز ند

 هاري املا نها هونج فيس ن تايسنا تنكر يمول هدد تيك يلع تعنت اا
 بطن هو ةدارع ف نعرشط هن. مدعيميلءاعز وشو دبي ديب ةياعإ ساوهت ذر

 رد رمش وغلب أين انب غب لوب ةيددغابدلا لله هتيم دلجب اناكباخنااهإنساده
حومع هل يلك نكترعس نه هيلعامم ذو درنطلبو هرحاط ياأهل ف ظ

 اهب ني هدب 

 هش مزيد ره بوهز اك هتماهال ياهل هداهم ماجر اياه ريد دينداساب يك(
 اعرُش

 يب طير نتسا الجر يال سدضو اضن دولا دبع !ءهرجط نعريطزيسيم خا هات يمر
 ّ ديت نوما نيف لضعاف رسلا نذل! لع هنا اولا وا هيلع! ريما ادح يا ضنا ةر ئ

 0 ويضفملا كريم اب سملا سلول 1 ةلعفن اما ةعارج_ضنعو .لوسر ىطغ وهلا
 هيرطح نه وفل موهعمال >دحلاازحو هذ لختشولاو نايل متشي مل قيم لهو لضانلازع

 ياهلا ىلخ م هنيد نب هنصأععانسكو هربت وطاق الج نمالام بسكطجردام نايا ١
 هل ةريبكاو ماوطانإج وةلصتلا ىااعنأذ عمو ملازم سنن ندد نف هني ل ١
 هل للمال هوي ىدص لنك ملايندرط نص والجر لاوكذ رسصؤجر اياك دع 57

 1 21 0070-2 : : + د هرفح هاكر

 5 اردو ملا ىلع و كوس زوو ؟درع نوغ قصروا راع حيف ار هن لهيلهءانم ٌقِدَصْ

 ْ بح /: سفللا هذ دصلا ماقع موس ياام هلاهئاخ تالسيلاونيبسملاهتانمولإو
 0 يلوالا عاني عرج وهو زحا نهاني دزني دن لجي اور طيح دانساو ديس يف نه مدا

 ىو ين شخ ىااوذ اس هام |رلا موي يل قدها ايزي و لا مزاجي 1

 هنن لب مو 70 نامه ا
بن أسس نيا ٌدرّمكيلا نواس وامل يد ةللمالا فه بينو ننهي ازيك يي اجيب 30 ظ

 0 نبل ا



 )أ

 | ١ قادصلا يرنم ندا لادا اه ارص نم هيدي ال ند يونس ءارها دان لتر ايا ليف انما
 ان ايتنيااويب لخر نم رسم الجزر اهب ةراطلا فب ناد دج هلو لما دبر انلا يف. نازل ليا  ئلزلا ماش غاب ىتاموع تاهو اذان وهو سوني دوب تام نيدرصبلا نبأ بادن يعفارسكاب
 | بذج شر نلإ ىف ى الو نيلخوحو سوت موي تاماسُس هك نم طع ن!بقون بي

 | ناسا ايا َّط فيونع دانس اب قد ,رلا بيقينغ رن نط +ئزسشلا خيب ملا اساماه ْ
 | افا قزلا قدا لع خلاح صحي اود دايع نس ضحرم ه دايدلسج وب ياا مجدرش د اه
 | كرزد ةدانع ىف وكب ةدايولا جا ورلا يف هعدرتم نمش الديب داء علا ةبرع ضدريلا دمع دوش
 ]| "هيلا هيلع ءرلابص* دع ىملجتو همم! صو ا ذأد ين لعلا ف هاد ور [نعاز راض هيملع ةفلا
 | واد يدا ورث و نادضاب بلا ىوس يف هيلع هضاخا | ه فودارشكا ع+ بطعي يابس"
 |  لاترشا نع طيح دود يب كيدحتول ج هاب ؤنذ هنع ظحم لاح حرم از منت, از
 ٠ ضيدض د ووا ءوناو هك وذ لوطي طصلا ثدمم لام وقت لا نيوقثو دهب ناكل تلمغامملا
 ظ كه اصاب يا هلو يدلي دوس عند ىاهن اصب غ غليل ذل يا هس هدازح يف جوزت تاطاعإ لع

 ١ ضع هرزو ولادي اور ءاننس نك هذي حزنهم يا ءازب دج وريم قب وصع اكتاوا' نوضح ١
 هلا (يّهابس نق سسلا نع ةرنكل  طادنملا موس و ةزعومل ادلب ت صيس مدنا نين هضاب ان ..ةقيددواؤع شاي ديد انواع ناش طساونا نعال ٠ زيكرتلا وه طعم هناج'دبغامإ دزه نواخ فدنمل نضر اجري عدنب دولتي ج

 هينعتمت اب يح اوزيل ناكرعلاو نابل يرط نابركش امراض نا ديل ٠ ا
 :ااني دك دريل هيلع نلائ دكت تناكركا ذاكرته اب باتي م نامالاو قلقا ١

 هللا ةااؤ

 ا ئسح :داناو رعو قبلا اهزعهاور و يق ال انيسس نااصع نخر ان ' " ركع نع بارع واضغ نس انف دهطدنلا دادزب و ىزاقاوتايالا ضعفت نوه سطيف 020 يدا ثرحااو اههز'دزين 1
 0 ةزيراولا لصاو اقوه ىارل وعوم يندد, ليغ ديول ثلاقذ اقلام ءالجر فابن اهي"
 00 ضي ىلج انزع انيس ملطت ينو هما اي. ةاهاإل لع يللا ناسا كلم ىبإ اًمالانمدل وام
 1 0 ا ا 5:

 0 منيب هلع هدلائيزاماه باصا ذ مشا ىادبعا و طماسن هاؤ لم ئيضن ايدول ١ ظ 30 نعو افلا ىبادرع كوك دكة يدلاو لافم ةمالاذ ديك اتشلاندلايف اكن ,2٠

 ا

-1 ٠. 0 : 

7 9 ْ 6 . . 0 

3 - 0: 3 : 

 -  1يا 4 0
1١ 

  0 7 5ا 1
3 . , 0 

3 

 : ١ ,  . 0ا 59-5
: 1 

1 
  0 1هيلع ترد : 4 0 ا ا

 1 : 4 0 د
 هي - 75 . 1 ,

00300 

 1 باج
 ميج هن كالا < ل 5

15 , 

 ب 4 1" 2
  0ا : 0 ١

٠ 

 9 0 ظ
 واموت 1 0 هلا ناو

 2 ١ 0 1" ٠ «  50 : 0م 6507 " رح

  2 7 4 8 0ا 0 1 م

١ 7 . 
0 5 

 ١ د 4

 :؛ 0 1 2 1
4 

 7. ه:نشسس
 ا /

8 ١ 1 0 

3 ' 0 . 0 7 | 



 هب عع ارب ن5 دانك يلف اينولا هب بهوع ؛ ذاوعاما ناكل ىيوصووىاندرلا ىف هدحبيلع
 يات طع هديعإو عيل نانةرحالا ب نحاوي لف نل اكرك ذ هيلع دبلة ا ايدنع يلا رن

 ةديداد ءارجتد ب اننب'ةبيرحزع كةرفعملا ضع ضدي الخ دون قحاملعللا يحيل اذهو ٠
 يار اننالخ دايرش. هنم!براه درس نع مربع لاح ةماب ا تامادماولد نت يادس اى, ٠

 ام اهجبنغاهلخداذاورافكا هئرعمي ادهن يسيف دالاس ناين وامي وج .دئسا ٠
 ولا فه يبلاوهنغّئبا دمع اع فسح دانس ايد اجزغ به يسطنيلا لامعه هينا ايلا

 عريق ثدلااءازع رس أمت مهبل اعريس و يناولا نون فكشغىيذم هلب كغم نروح: ٠
 اقما نليدنع مرحاض الريان الي دصلا ظفليهركذو يعم يلادعيرخري»١ 6

 ماع ومرع يو ضيطوم ببرج رع م ون ةةقضشملا ماقمنايب عو[ىمالا بن ذاظيلفت هايم نوح.

 م. هج صخزم يلاعندنلا ءاسك سلا يرع هلا حم ين يرع ع ايون لسم يسكر سابا ١
 مساع د ناول لائحاافنال اينو ضال ايثلا م اخ عع ين هلاداضلا وس وانا

 الخاع لسم ونس ضاهياو نخب عن علا ورددلاروطا عوج لم السوم
 داس

 ازج لسن هيلع مح ذل ةنبفلرخ نم هيقسب يا وسد! تيترلا نع وتلا موب لافتمنلا
خ هناادأرللو عقلا ىسنج نما نيل ذاافافو د

 هزل هاسكي زدحزوه 1 هلاو يلع 0007 وتب صن

 رع دانساب يرددلل ديعس ىناؤخت ههاهزخو ار اع نهد اكس و.قطاو اهب اي نم

 هياعر وهثسارخيلاي هده نصيف يكس نابي قسم يمك رسما
 : هيلع تيسام

 , كلاب دارطا سلو ادجاملخراصو ل ناوهنمميلعّىش ان مادد دم ىا هوتي نع

 2س ا نب نع بص سمايل نه ديم ع رلكزب بس يملا هلْ امد ٌثتدحلا نوي ىف

 . دولاب اهجو بذي فباههضن كلا راوي ىوتاوحا ب نمط دلاةيضعتل
 عا هوم ف موكا نانا يطول ةذارد لاح نوؤطاب اهدّعي ايجات نذل ا

ه اكنش زلط ا اهجاه ةداسو 1 ظ
ايضان داحا ديك شن انلث هر نا َِط ايا

 ةناو لصا ىح عامل 

اع ن ذالؤب ن دلما صمصتعو ل ولاة ناج عام 2 ون قف ْ
 0 ذاناو لطم ىث 

 هجم نهم اهزيو هيغل ف هتف شح حلو ياا خد اف ىذ شادن
ا تبث بجاد اذاورارملابجوي ةهيشلا شد ناداخا 7

 هربا ناف دحمل يقذاو بسشمل

 ناطلسن و دقعلارثر ارب نهد ىالتخدلاإل لضعلا ةرحاشم دارلاوايلو الا عاختيما ٠



 "ايسر إو اخ يلد هلل نم ياهل ب والعود عاقل جيتس ف ياي ناطلسلال نيت 0 ا
 ' نع [كسا اءاهلتمرفع ياام ارص هيلعاميذ ١ رج دن 6 ناواعاب اهبلد نداركب |. وزرع هيلو ةساع وو دمتم يضع اجر اد ايوا

 | ننازع نط حاخ يلد اول نسبل 5 اره كيل ويا هذيل و ال نم يف 5 ناطلسما و |ىئرن قرع راهيحرف
 أ ١ تلفس ناوادتنب جاكت هلل وف امج خد ةارعا ل لجرابيا ههنيسح دانس ايرماعلا نوري
 .[ يب لفاجب لخدي ينو اجيرخر د ةارعا يار اه اواشم نانا يلف امهم >نكيمل اذان
 | ””رمارودلا ضعاهما :ىلاكب 5داع انس لجرلا نق ىفلا و صجالو نويل ياا هيما اكن هل زج
 ١ ل ىنوض و دانساو عاملا نن عرف ن١ نعت اهيندت فالح ذاب رسل لمعلا, ت مرج هرموم ١

 | ١ سازلا نع هلت قرم انصخمنكا موب وارض كاع اهل راي
 ١ ىو مايل راك يف ياذا مزعج همر انما هوما مولودا حاحا لح
 "قلما ونص دوم نإ! نه طدساخ زول عك نكن  ارعيم ترين ادري ديدن ديعو
 ١ لاو نرد ادو رج زم ردح ن مد تس اقيلن تناحن اا يازجي اهي مف بعصم اراونس
 |. قع هبضعىادنلا طخ ف لزي هلع تشو ناصع علس نابهب وهودتب دخلنع ىلا

 | ١ ةهوحف اسم لع بضقملاب هرج يا هخرطدشس يا ابضع دس يجر |يراو الوادم علفتايا غربي ذه "و م ع ضقلاب همن ىا هفرط دم ىا| مضغ دو جنا ىاو اكواد علتاى +١
 رمل ةدب تلا لة يلو هطض قيعو هقحدلل انا اضن

 3 ٍٍي ماشا لجرع اياد نيمل اظحلا لع هللا ةضحملالا فان ل او لد الا ظراص هللا كن ل أدمن ال |

 هذ ام مذ لاعب ةنيئسورا هرم وهو هنيثيو هبيدياماعي هيطريطا ياه اسم
 ,تل مو هيي نهاره اقح ماك اننا نبأ دلالي ريد ديب ان همم
  اهديع دود ماودي نك قت هذان العر داعب ىيلدل ان اعد اهاب ياي عز انلف

 ارك زمرد نم رشم طامي ايم ايضا هيض دانسابا در دل يا نع بع
 ا 0 ردح ناددنا هؤلك هصوضخلالدهعولا _ اوململ !اورسا ىلا ةراشسا

 ١ وي وود قول اسال داوم ىعتوارع نيضا عسا
 ١ ول هملعو ىوطل كنوكد رطحلايل'|لخاحنح اين زمدالا قلن فلكي ياما بتل امون
 3533 0 رك رك سم ودل ىطمل اك ضر إم نوكيخ ةئر اسد صر هل ىلا فسدخلاب سكايب دارملا

 ا! قتلا ايزدور ايجاد اففلا ةدارا سس نلاوا نجلا يناييصي يرس اننا يبودَت

 جامو معسل

 0 ا
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 فيصل عصاف مون ل ندافيض اي 4 دينجدانسابارلا دشمو ميازهد ةرم نب روب نم طارت
 * ش ىدعن ميل ام نه نخاي تا هلق هليل ةكن هبل زن نم طي مل ياكائضنا هامور

 لوا يف ن مانهو لل ذ يف بلع عرجالو هتلهل شد ام نق ىدد يادضايصيانانناك
 ”هأرها ايا 8 تان هل اجو ةريرمعٍفا نع ١ محبجاوةف ايلا ساكّوح مالسدر ّق

 سال اهعاقادر ان ص ليك اغاصش مل وا سكتال ايرس هللا ابرسلا بوتس ناؤيد شام هان ١

 مرت دي دش عيل ذربكالا وحلا كك موي داو لا سرد يطع اهرما ره وتلا موي 0

 ٍيِحِف اهيداجتساهتداذ ي'امخ يت عَن ةارعا اهيا نحن داشساوقو رع ينانعدشع
دوج لدأجالا نع سما نم هيب :رحاأم إف ظح احائأقف ال ةرتسس اهينع اعز كانت نرحب ظ

 

 د مح دانسابءاماما ىلإ نع بع كر جنح هيشككوع ةرارهب شدا :ن وأ"

 نب حج ع هن هديل رهوغام يندم بيطلا يارطدلا نزوتسا يترطعتس# ماا

 م مابي اةيساز يف كة دصتع ياا هجت داو درع أجلا نم م و ىلع ترش أهيم
 .اببع مد مفسلاو جزل اداصفب هول ابمادهو ببسملا : بيملالعان نال اًردإ

 اهفانم انزلانم ايهخحاوش اصحدمخ لح و!"هارما نم مرج ىلا تظن ئيعاكو ىاّديناز
 منش احلا لاق ىرعش لا يلوم يفاذع ن رح ةصحلاب ينازل وكس يذلا بازدلا
 اهيوعس هلاعتو ١ ف مسي ملو المال لقم واهالع عا نانسا يالحر اا هوقو

 راق نعل هل ياهل لاداذ صان فاضل يلاخاضاو يشر هج
 دانماب وبسم ىنا نع هةويبطلا اهلعان كرف هدد يفأمب هيلع دّصحو هنم ديمدي د هد نإ ظ

 مانع بذيو مانفع مقنع هلع أزل نع نعيواالإ كير هاري ف ئسح ٠.١
 همضن هب لماون ن'ب جياد ىيلماجن مل دارلاو سمن هب ظفتج ىلا لمع يا هس هر طوع

 ةفدلخ كلا رلمملا فو ةبعرلا ظداحجل ل داعلا ماهالااهيكر دون ويحتل ةيكبار جرب ن
 نيهض دانس ايرم اع نبا نع تع هتفل ام عب هن لخرم عن نلو هدوليد هدابعي هود

 5 ْ ْ نيب :لصولا طخ :رسلان ل تروب الد ثرب لاند شورت واذ كفا خذ وه كماو / راي اليذ اهانة ارهاعو الار هاعلاو قفا هقيصبرحاعإمر ان ل نى

 ْ الار يخنة ددر اهل ندد ين اولو يسم نانا يارس اهي اف هدج نع هرينإ نع بوم د

1 1 
 - ل ا 0: ا



 | فد وا نيلوالا عن يئاّمنمحلا هنلا هلخدا عدس و ىس اذ وخ ال 'هلازعل اب فضد ا نييّددوم دهن ىتب

 "0 انلقهنوللوا لاح شالن وااملَم يدارلا لاذ دحادل دورس مل ناو اهيلذذ السم ك امنه الاد با ادع
 7 نعز جبان نودب اقتكازا اداغبس اىادحاولا نعل ضل اق انشا دال ناشاوا

 |. ١ مك ناعولطت ع ةلتحاول نيس تنتا علب ي هاسح لاح خ هربصو ايام باليل ناري نبا
 نمرحاهو لس رع لسب نال هج وس نوع ؛ادياو كر 3 هرب ارح جت

 ا ّ دالي ىلا زيكا دالب

 ٠ لاح عاماولو قادبع انياو همدلساب جا هامزلب يا ييرحا دج جنا هيلعذ مولس الا
 ١ ةائلاإ طخارح ريمه دجرملاهمزإب يا يرخأ جت جئنا هرعت دبس هفلعايل عامه
 ١ .ايقنلا سماوي يصح دانساب يفرم «اودو فود انس برس ابع بانر لا يف ايصلاو
 ١ مكالاد نياجول وأجل انو هانهب يولا» دي لوادت هبحاص ده اع دحا دخاذ يرطوعف

 ١ نم ئح هطخامؤس ىسنوارعت دبكات اورج هله دارو هيلع اين ايا للا ارو هدودب
 ٠ اجرح ياو يا لنساب جزا نيا ننال يف اماو محي لوين نئدل كوري نسا
 ا ةباذ/ديكتا اي دايز ني ين فان وكهصخ ارض كاد كربعرزس نط يه
 ا م «رانز انللا هللا هلخدا اهو د فادذ دحو نيحرس و ةنبم دلحولو ىحاعي يس

 ٠ هيلع لورلا ل لدل ض زي هكأوس لع لح ناو يا ضْعا كر اوس ىلع ناو يلدلال

 ا 2 ”ةتيكتدل شاك ام ذاكسسمهن منع اهل صمخ نم هفئاطن بهذ ياكرم ! ظل ٌءد از اسم ارما

 يليق الالف يطع ايدين اذى مويا يا يذبا ملف ئانن نما دوس
 . هدانساو يتداصن لازومملا ناري ظفلب“ة ساعت نع بط نافس نبا نسا هئاكل ككل
 ' ١ هيلطوا طلاطعاياؤر قو هزم هيثواةيام لع بنوك"ءاماولو ىف يدب دبع اما فيعض

 ع ياو سوف ابد وحطت وابد ادق فطار رثعالاداذ
 ١ طالبات لام يدادنادرلا دمع وفق رين اند ؟رشعالا اهاداخر نيد يام ولع بنوك .

 |. ياوغ نبازع 5 هدره لكلا ادابالا ىيعدالو مرد هيلع حام دبع سان اخالبلق
 | ١ ىلذ لهرم و دايزب ليس الجر دعا لجرلا دايزب ليسحجر ايا رك مافل هدكعد صاحللا
 ١ فائلايْنَكو واول اس كظع لكأدو لعاج ىفاهت هلا ناف ةاكذك رفد رايس وع
 ١" ماظعنم ياذ د دشملا يف علا ب هرعرحم ماظع م ايفع مدل يأ ةماظع نما دو ده
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 مريسم ملئطول ١ ايلتس قدا مب ةأرما تما ٌةاره١|ىاواٌذ اهوازج انلا نم 6نرح ىددلا نما

 يف الكلاو وين ممر ندا نوم اهرير عت ماظع نم اهم فعن وذ فاد لع اج ين اه هلا ناو

 ديلان أها ذا رح نوكتو محلا بسابول دوعنب اين اذ قدا ٌىلخ ةروص هب أم هزه تدضو ىا

 داشابرس ارح نس! نع دك هدد وهي انيتتع ضد ريب هلو ةرخ ىيضن أهي اخ ومن اييسسنرناذلا ٠
 هلا اوكي ناد اوشن ح لملم اوؤيكك و ىسررجلا اول طاف سلخ مود ايار فبعض
 هارد ,ولعةسلجلا 00020 ارا ذك رج هينب لعاولصي هاركذلا بص ن ماس اك ةفصواب

 اى.اوايمل د 0 ياللا كب تداول 0
 للا نا ياو ءنمالوطو لعد ترفع ام نو سسلجل ار نك ميكب ف نعدنلا فاش نازك.

 ف ري ارم اياه ورهاو بيتو هرب رهيلإ نحاس نان ذ نو داهرفغد و هد (؟ىذس نارطفنال
 امج دن ارحال هج هز نجلا ىف نوكتدن ىإ وف هددب تح هنن روصع يف يضو تاه ااهيجنز اهينع
 دانس ابا ةريدلا ىلإ نع حو دعب ىلا جاوا عال ةهئالاب ابس ل ادحا ا ذواكةداشساملاهف

 وهدد مل ناب يدل نما ورحم ضيضنا عبصاف افي مهين ياام ناضا لشيء اهيا ئسح ا
 يسم يازسس و لع نح هاطح لع همن اعاو ةبرضن ن ومنا وهن عرض ناذ ةليدلا! كت ايعمل
 هيلا وكت اشم يق هفرهم أهرده ين١همليم يرعب دخاأي وح نيليسملا نم هل اجباع نه ك ىلع
 "هزل لما و ارطضملا فا زصو غضب ىلخ هب لزم يذلا لامد عييذ ياكل اهو هشيم ى نم

 يم دانساب بركي دعم نب مالعملانع هدح م رسم دار نه ءذابف مهيبلع ط رشم

 نع رِغوا مرحنم نسا واه فرن يني نجس لح داح هأخواملازا ياس فضكؤجراه»
 و اذوثسكم هلواد ايس ءانيبإ نو مل منال هاذا صئلحد الجر ايردل وطب نت ملو
 رك ذ هيلع مرن يادنياي نا نكران ادحّيف ادم لوخدلا يف هللا ذوب نا نع نم سدملا
 يك ارغانما نبع يا هنيع ايد ىسملا امومه نمت انأنش ا يندي الجر ناونو هدب دم ةلمرح
 يلع هاجم وعدو ته اشم ذا هبو يف ارم ارضي الذ ترددت هنيع مم وكي هذ لح

 دؤنم ياب اب يعرم ين اولو اناسشايتادلح,ءناولدتاضلايلابهذ نيه ةفينحريلا
 ان هزها رع يإزه بطضيرخع نمار د نساه دهلع سيل ياهيلعرتاسان تسون

7 ٠ 
 نش ام نب داحالا ىضجد قاب يفوا لش نك ل زل ناك اسك واد اوه الجر ّيسعاولذ لضفالا
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 1 سل! نم هبااو رمااهارإ عا ثيح بابا لها هنطحل نا هيلع ةيطخالط ف شكلا ذننلا

 0 فنعر ١لاحر رجالاج ىودر داىأ نع ت مخ يلوا لوح دم ان ١ دايفدرظنلا د ساشا

 1 يلع هب نقد موش ل دعي يلو يأس نيلبسملا نه ىلو ل فاو ل1

 |  هواضعاؤانت يا دداكع نم هنمويضع م/لوزن قعر هدايه صلا ناز سح
 نب يريهملا نوكسو ٌةدحول اريك سنع ركاستع ىلا اوبفع هاوطغ هرج يف

 ظ َن مس نب ابن مصاع

 ي'راننا فو مول مني مل ينهي هنيبعرم يئادتبعر ىنس عايز ف ندوض دانس,
قعم نع ركاسمع نبأ هاه فون مل ناهللاواشام خمر انب ب ذهب

 ١ ىاةلعرلا ثوكسو ميلا وطه ز

 ش ةءاسوا هيلا وه ن ارد عت دمع هياط نيهل' دض هنن ”هلمفخو هسْك هانثهر.اسب

يد اننا لاق يورط ابهديس نذاريب هحاكت نال ن انتل ةقجوز لطوو
 َ ضيدصرعابانع ه

 .ركذلا عسل نيرىعشد هد دولا نه تالت ةياور ىن* م الن اعل تام دارمي ىلع نب لدذم ضعضل

 دسو ف اهل اوضب 34 ةىلذ ١ىنارهلوا أهنال؟ كم لّثلا صخو د الآو
 ' ى ازالة لدرفإ نويلا

 ظ 00
 , هلك ارما صحو نانا ولان اساود ود ارما تلق يكراجإل دنع تدخلا م(ئعدقئرطلل تن دحو

 ١ لاك ديوس ىإ نين ختا>رطنم نمل مث دثددحلاب باطلا نال بكرا ذيف اهياط د اخ جرلا جارحال

 ا 0 ٠0 ايا دمرت سرايا ف عتق يزطخ واني انردجن قنا

 8ع يدم ياهيه تسم ةارما ياو كم نب هرهط قنا ابوجوأضيلذ هردد هظلحوا هنك

 ظ نم مينا ذخادبو كك سوس هك ئه ربدتلحد اهمها ذقن

 ا 0 داي ارد |ليسمارمما مع ايامي وأ يف مكي وق هدانسساد اعلاه هرغنبا

 ظ يزحي مهجر از نم ءاصالخل يبس همت د ىار انا نه سكت الا هلاكق وق حاضم لل 1

 8 زنا قرار هزسراعب ون امام و زفة نأمل وضب 1

 ا عاضي الل [رىهم ارم م دايز نابسم انارما سسهَنع 'ةلمسم ةارم ايو ةياود يفاكزملاب
 ١ قنعاو 0 عمل ابل يؤح اهي يطع هس رع قكب يفرج نلا نع

 : نس ل إل قوام دكا لس ارم
 د مد يرتكز (نل نين ١ ١ ىبمع 0

 - 0 0 لدعم رك ذل مع 0-0 1



 ةضاماوا عب وكان سا ع © بحاأ دحا ف وعون ١ ٠
رطل دحا فوغ ف رن دبع نع

ا ١ددشم لوا يغب رع نع ىطوة 
 ءامأما ينإ نع تيك

و ا عمأ رول شذا يا ناينو اهم وز ةارعاا هاف ته ناتو
 تلاكو |صدحال تسذاو ملط ا

 بسن ىداتن وا سي | رم ين اسفل ى'لواللةحوز . ةمثوج ةزرخاللو سرب ىنحو ن

ا لوالل عسلا ىاوبق اهئرم يااعيب غابلع اهادأعم لطم ئسل ا[يهوااوم انضو ناذ
 يباسلل 

ع ئسحلا سدح نم كره ج هلطد يبا نيحد اا عمادشو رانا رئنلم
 هنو اب دنح ىب' هريس و

 يف' نحت ةاوها ايبا هن ريم نه ئحلا عارس تسب لنا نيك مايل دنع يذمرملا
لا لصا !دو روت ةدحوملا ندعو ةلموملا ا سكب امحواّن رص |عتحوزت

 وهو طح

 ماكننا هومعز مد ةدعلدب ةمهو اًمجامنبا ةئاوبر يف هأففنم زنخرسم5 دعا ناولحل اب مسملا

لا يد اعل بهو نال هيب ان ودا تتم اع ذف عاملا دنع ير
 رم ىردلا ع

 يب نوف لل هندي نااداداضرال اين ف تانج
رالو بطعا نا ئحوفق حاكتل ا دثع ود يصون نه طرقناوواىا ١

 اظل اخ عرعو بال نيب ق

 ءلجنل ينازل هيلع وليل نبداب نركأ اهّيحاورموملا بع ءاسشنل يولد ام علو واذن ١
ك ذح له بصني دو نحل عفرل ابهننب ا هيليلت لذ

 لجل لحرلا رلااهئحلا هريدنن نا

دا | نا فطعلارص طو ههاوا همخاوا هتمشبا تس كذا
 ١ ىو مؤ اب كلاب ك

 لاقاجنبذاعم نئدخ حاضيا يف ؛رْع نم هلّودو ماكمل احصل يلولا طارش يف عردع ىف

 فشلا دبله تحض عرابي كتسا يف تي ارهابيا ينوي
 يندد نرعوا لسفد سطل عير قدا لسن ىيد و سسعل يح ةببطنم تعا داه ةواص اع عمت م

 ينم باورملا ىف نعريذ أضملا نعةينغم هىيكت اهلك ءابيطنم ثماد أهان ةلصملا لعام نير

 ظ ةلمموسيل ارعس اهوسار ىف تداز ةارما ياهل يمض انمابةدن يه يبا نعداباهر ا ا

 يبغا لشي ابنا نايؤس ىلا نب منوعه نع نال هرجحرتسلا لهو أمىبع مرهه هش برت سوزهناذ

 يومه بأ نعبط عير زملاو وياكل ابرجاو يدل برجا نلجأ هلدانب دج ره عادي عوذت "لها

 هن نأ |مضنو هبا ضو يذل اليا او وا"ون هوو يف مائي |يايقرعشو
 تان هيمفك سنع ع همئاح ءل مج خةلصلا كرب

 أمل هل امزؤ!رفخ نع ناجي هيضل نم هّيطخ

 . صا سا : 100 * . ب” و . :

س راغمت درع لوا عم ه دج اود لاف اذل و ةومح عديم ماسجابك سا ظ
 هاهو يسع ذأذأ ه

 ١ اع ند حالا /

 . هين دوف يلو نع نما هن تحو نوكبول بش ةاوما ايام ةريج ة انساب احلا نيرورع نبا
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 6-0 3 3 ع 11 ترم 20 هيا و 6

 || . ةمرح قرحام نال رجب ةرجو هاهنار نيا هبئتتي ام لواف ترصنا هب اهرجي مريضا
 الممل ينج نمزج و طا مز نابسان مهله وت ايد ناخد هرم هنل هدلق اخ

١ . 

 1 هيلو ئيّتخرملا يلاهي دي سنع !ذأد هنمرطتمت طرق لو اعب هرصدو هاوعس نم هييطح ٌثاز

 |( يسال همايرلو موي ةيمك بورد نم ةزؤ اب صخؤك نهومالومم بن ذاك نع يس نيرصكلالا
 ١ د زعددلا هدف امالصو 5 هلصلا ىلا ماق |ذاذ ةددهلو دو هيله سال ناكذنا اك اهم هيلع
 كلبعب يضولا كذب ' ناو يااهل ايس لقد لد ناو ةنججلا ىف هييلاعّرلزعم ياعاحر دام

 ١ وض ولاماقب هلرنغ رذ ناؤب زن نل'نم أس دهر نعل اعرذا نابهدنصلانعدشد يكدؤم
 أ ةماماوإ نع عرباذصلادارلا نا حاظو لموضولا هل جمر ذا أهيم سالو
 طالها يفوز سفرا تاجات وديا نسحهءانماو

 ١ اول قرد ركرحالا نم هلغابنصع وا ابطخت هيلا لصو ياودعلا يابا هدد"
 | دله كندا يبس باش رسم يالحر اها ليف و عار نيلي دلو نعمت يسن
 | نون بام مووهلا بيلا ند“ ئس احدا أ ةماو نموا لوح نم فون طالها
 | "عال عر ايادريؤن لهون لجرلا انحف لصاخلاف ثيدح قاك 1 رون هسنخؤ بيشلاو
 | (فب ندملا نم وضح ذا لب هعمل موضع مد وضؤملاو دهب تللزجر ةدابزب ليسسولج,

 |  ديرصو هدعقم نم لوطوا مود نف بحي اؤ نجر ايو لعرلا لتس ةارلاورانلا نعدل العرب
 |. ابسالاوحو هوضاوم يلا ما زمدو»وياءنكام يناواولا خف وضولا ىضش اذ ريما يتامالصنا
 1 ١ ©ةلصلا ىلا مام ناخرم اكزي اصلا >ارما وديكأت هلع ولوم وربضت طع رخو ب دك م يس
 | ١ هاضر ودل هازل يالإاو بؤ ذل نما اس دعرم دلك ناو "اجر داعب هللا ةعقر |ديالضم
 لاواوإ .لسلادل اخ بو ىباوارماعنبب ءاسبع ندور نع بطبرمَت ضل امؤعهنع
 |. هيفاعرجيرل درا بارما نم د اهحو ده ارعايف نم جارح يددبل اب ديد اي دعب يم ارما ىلو
 ََ ..ينابج نعم يعمم نشو يادزملا اروبا ماا رفا يدب ايدخا
 ١ يك دعت هرذإ هاخال داع ناك ناذ ةدايسو د انسح | منت لا هزييب ملنالملا تش و
 || فاء صافم نيب طن انس ةضافم ا طزملا هبؤتشننا لرياج ناك او كميعر نيبدل دعببسب
 |. نع بوضع لك نين ن وكب قح ددحو ابوه لصفم لك |عجيت ءلصافم نيبمض ا ضشن هلاك ئ رم
 .. مظنودي ريلادل ىلا داما ف ليزعلا معسشالادج اشك دعب فهن ماع كي مرسم هي اضعا
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 هييلاما ناس نب املا ولاه ايام ابزلا امل ذاك هزه نود نحلابرانلا يف هطوطس .ىئازوو

 عمنا هنبخن يللا نلاوهب ىسضاتسا ين يلا لسير سه عي ل نيمو يها لع نع

 - ضع زخا نمو مرلاف برلا ثم يأ رز[ ة انسخ ن اكفوكوا ضرعلا يف نب هرْعو
 اطاغوض دانس ابغا ضان نع .رحا اال اخو ينل ام وامجلا ثني ١

 يل اياسهاحا يا يا 0 0 تيمب يلع ت دود ّنإ ةاوما 0

 تب دحاببل دب أميل ١ ب ىمد اس ةزجلا نوم يي اول وأ را دارون 0 رس لفي ناصح

 لانها كا

 ف 1عنب وش ايفا مسالا واش ان مين اخاذكط هنجحر دو هعماميئ ادام

 ءاهفشسل أ, نلعا ام رسيلم ادد ىل يا هيك مخ يرد نيس وها ني قم يلع نشوف ظفاح ىف عاد ميا

 هر وجة هيوم دباب 0 0م مح رلاو

 4 هدا بعلاو ىلاعن هلل يرسل المل 0 سوس عد ا
 00 ا م يإركي حال ذكرتم دكر تسو صيصخ دجن ٠
 نيمو ط المو ةروسكلا لاب دش حاصر ملكا قيدص سيعسو اني باف لا

 اناا ناك عاضناذنإب يدوي مدان فركتم يعل لاو ةريرص انه بط
 اساله يدا مالو يأوي يح هله كو ميال لاننا لع نه

 اذان اكذيدجريإ دب لاتسلا نع تازهل ايداملازأ وبي ىح يلا هيلا بانع نم اناعا ملف ناك

 ابلعا فعضن فيعصز اسي د نبا ادهم نع بط لاتنعلا نع فلنان ولا عيبس ب

 هن اك دو > ون مل لاهاي او ضردلا ىت 3 فد ناوزيكيلخ :ناكز ت بن د'لاماع اه

 طخ كضفلاو بهذلا نو دي ولا :ياىق همحاص لح درذ نشدد ىعلب مل ناو 2 0
 نادنم هللا لطي هيعرم قس ؛ عار ايا هاوطقاسوب فيعض دانساب امون أاجنع

 الابل ةريجنلاو نامالاب هطول يأ, ها هواه ا ىاالع ةعامج ئار نوم 1 ٠

 نع ددبي مدا ىدبع ب لك تعسو ناهد هيلع كا عنا مالصلاو يزجلا ا

 م .١ط قيدضح انس !هوسجلا بييح نب قوي ان نومجرلأ دبع ىع ظحدارب هلا لزامم

 هريج كي ير 00 1 ْ

 مك هسفنل هداوّصجا يا درورجو هربشلا 2000

 2 ا
 97 8 كئاةوننيلولو رو و 0 58 وماول

 يلو اماني يلع ترقد ةارهاانال ورد
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 ُ ئ .ًافيجالا 9”ءناهالاو لال ذالا هجد ىلع أهبذ ءاملا يار انلاؤ وعلا مول هايج م ىلع للا

 ٠ ٍِط ةيفهخار انلا تس اةَيضعلا ىلع واق هنعمل ظ ةوييظسلا دبل زيلع هالو (ماهنل

 مي ليا كال مونرو لعاشلاز وعيال انما ىو ناوابا ّلءاس فن امم نع

 باسحلابهقسازب اذ وب مربرب ىلاعت دما قثرم فصل هس اسم ري ئفرمولعفلاو لولا
 لع أعلا انبل ابرج د عا دارا ةةشياه نع بضنملا م 3يقاين دل اوفا نن'باتملاب هاهم وي ملو

 ٠ اخي ارؤا لَ هيلع هن اخ نم اندم الضلا كلت ىلع هسا ي'لوعفملا اهلي مرت (ةةل لمخرل
 لع انخىذؤاهرزوهيلعد ةيس نس نعناف ايط رار وانه ىتشب الدالة لع مولا
 اتوا نم ملم الو هو ا نمرموجا وتم هل ناذ ع,باذ يرهلا غد عاداهاد امه

 أذ نوطارلا نن !ةركام م سد ١ ىف تاعي لم نمرجا وأ دجرجا ولف سسح ةنس نس ئه نا
 َ دايما يروا نوع اسن نب ١ لملم يفدن لالا نع رمل هنلا ىلل اروع يقاوم

 ١ دولار ارب نموب نم تيجي لملق معدد اعرشم د, تم لعذ لكل متع ف دويبلاو يقسم
 (  اهندلا ةايفاامد ضم وركن اه طب تيوس ايندلإ)درعلار ادد وثسي فيكتب رعو
 ن أطيشلاو ايندلاو امان و اهب أوهوشن نك نم ن اسالاروب اهي وزحلا ىوزملا غامالا

 ١ نيخا لا وكلا يدازملاهدلا دبعنبالرلار شدو عملا ضد خرم نب ورع نغ ةأانض ناوخا

 تاو هبامعاورذحاو ىف اخدلملا اًومئارسانلا اهي 1 يااواالس هر ولعالم ْ

  ناف قنرلا نم رظح سبط يف يفسلا يناسب باشا ىقا وبرج او اه ميصتح يف دككاو اين دلا يلع
 ١ نم ةليمغزءاهدلا ايفا مهنوم مش[ نص طاهر قوتسش دوت ةغانن
 . اهتعاطيا ناو بت كباتيلاءلوصو نمدب لدانلوص او ديعس و ١ئسوةلكذرو كغ ثول
 . عقب اوف ال يوكل ابرم كلاب كلل خنركو عطلاو لريخلا ةكأبش بو دكاو دويل يق ةينافالح

 اويلي بطلا يف الرهاو هرلا ومس او لاف ءاكذ ىرك ع نماو عم اطما عف نس و تاوههنملا
 يك ٌرايااوع دو هل وامت خل زخام'و نذ هوجن لاجالا ةيفيك نيب واهض :رابلط قرم

 ١ ثنرلا نم هلم لد امنا لع اذا هذحاخ نيقيلا ىيساقتملا يلع لاخر رهو ةخا 2“ مرحاه

 .. . هددلادبعننرباجزعه عرعسو نعد فتم انعر دهدول اقدببَط نا لع هنم هبال
 10 جتا طارذ هلا يفرط نيب طس قملاو دادسملاوّمؤلادستملاب باطوسانا هيأ
 ١ باور ؛كرتي اليا ارهيذ علا قطن ألي ودا ىل اند .دلا ناذ دهكاقطف ةيزكد رمل اب



 كورلا يفاوهلاب داود ارسم انل .١ خيا( مهلا دبع نير اج نع بح عود دامها وكرت قوحركتع
 كرم ُك اور ههرللا متنا! ل اأن وه نع وهج ل هللا زج ىل الجل هي رظحملا نم هلاعر (نمكحاب هذه

 . نم ول ارك ذو ءزع هيضربد ةيمملالا دي انحل فكل د ممولطملا هنع فودوا كيح ةئّلا موب

 سسانلا امور ييروتلل ديدس ىلا نع درج نب درع ع( ذك ناهاوأ د سعو اله ذهل نح ىباغ
 هل ىعا ود فوسسال نعن دحاو لوهالد لفد يف ىلعاو دحاتال يات دحاون للعام نا
 رهام الا تمرح امو ىف اهت ءازم ازحااهالا تللخا ام يود د ىترغعوا (ىوهيفان | واوا

 اعاذ منع يش ىف لوسرلا عاببا هللا ضرق شو هرذاوا هّيداام لكر وعام يفاذ ىلا هنا
 0 عمم درفنملا ىاةرخو لمدملا امرإ دارس عنخ هك اًقبط ف دعس نع اهلل اصرف مم

 مرفنم ايىيلص يل اوكي ارح دعا انصح هادم د اّمْح ئصلاىكن اكل اوكي نامخ و مر نسل هسا نمر كي تيرج مص تلخخ لايف تاصوالس

 _ ديوس نب ةصداو نع بح ولا فلح ليت هايل جرل هل د: هلاك ياك ّ الضال هناذ
 لهاجلا ناخ برنت هل اىند [لع ىاذاول نادي دمحم هعامشلا ة مالا اهي اهل فيعصو انساب
 لمنولا ذا لالا ناخ م أود نرقد اه نورت فيك اولمانا ورظن نمو دفع صايل ذا
 دادتسو ةروتلا قون ىا فييتض دانس ابدرب رمح يبا نع حنس ولا رداع لمه نم ب نع لعب
 يف تدطاوفللاب ن ١ هك هلم ضب ناس لع هدل لمح نم يدؤن هنلا ىف هل اخان از ديغاينا
 مرا نلو هَ ابيه دارك نفد از دمع لحوزع هلا ؛لولجنو ةنجلا رتب اطو ككسشن
 .. اتحزحاهلاروزملادمعلل ىف او يلا هيل ار ايزلا فاضا نان ود رقت دبدلا

 , توا ةدايز نابدبر نع رطصم اخ هذ بب اكلاو ىو !رثلاو دلما يف احاول لعدونزه

 دانس هلادز اهيا ىلع ىف همحج ل تلحف أم ااهلا طيحنم هللا ةدابع هلا مخلط
 دانس ابنا م نم سنا نع ىلا ىف ناوخالا دايز لضخ ب انك ركتوب١ اين دل' ىن!نب يا"
 ١ لد هادان جا اطيل اوه هرك ذارن ضرخ وسو اي بولقم لا فينو هلا ي' ليو

 جفا نوع غيلب يصب بص وم نف١ لاهالي يدا نولي هقهتسو فطعت
 هدنا نخل ؤع !. اءزذجاف ءعيعم هز ذاو ,ىّمتسم هّميلَخل عجو هبلق لفش هللا رف ىلإ

 كار اوس در نووي نهي دا داوم داعي يخ يبآ لتو ن
 . داع لاو يويفلا ة رضاع وا امر ر ابرج ياام دن اكناخ نيح اصلا يسال نيزهوملا

008 - 

 - هج رح . هيج يوب عنو  مسسم 55 تدم

 اس حاسم

 32 -عح 0-_- 3 ب < _-_-_ 2 2-7 55

 72 9 0 ينبت"

 ها

5 
 ياك >

- - 



 ' ىلاوعال خدر ديد ارياص برو نع ذدا لع و ذداوحا مراصم ير نع نول هرحال لوي ل اب
 ٠ ا سلا امهم مرصح و ىثدر دارا نمد و اجو لمللا ىف ن هزدبح ىاز انهلابو رايبزلا ف ىك يل والاو

 2 صام عيضر لعتلا مدعاأسر اهتمر ةكالاناذ انه بكت
 و

 ٠ الد تدلل فل اع يئاانابيح اه وكو هيدا
 ه6 / »م «ي ا

 ٠ ا ند : ٠

دوهد دعيلب طلع حورلا نم مٍداحَواخ دج دج اوبن اويفوملا هسا واهم مها
 ا 0 اد 

| 
عاهبلع ةهلصلا بلش أتافئل از انبي اع ؤصو هيس (ىلل عاطلاو ايس لا

 كترقنول نمو ثيم تدر
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 ١ يرحم ننكانوا هشرعرلخ يف يايلاقم فلا لف نيزهل نأو كابل نزح كك ذ طف ناو

 | اف مطاز ليجد علا سابزا نادل بلاس ساجدالح قدلاوددشسو بل بر خر
1 

 ساس ورثس ئرطلاو ميل اذامواساب عاربا يل مولع لس د فول طرسكرلا دنعانا لاق ىلا
 | ةليميصي الناب اي دست يادد ان ارياو يلاثن هدد أ وضأ ب صرت لاو مجال البنا بحاص وم كد
 || نمزح هلو طاخاك لكون يوه نم هب بطاخا زو لالا ىف كيل يود اهلا كيلا ةركذ نم

 َ يي غيم بارا نم نطل قيل سبل اوم ون فعضنم دمم هلاننهاكن لو مو رجل ظ
كن ذو غاسم الرد امل نولبال ايربكت اوزهل الحا ةامامعو امجد

 ا نال سجيردللا نا يقاس هل 

 ٠ ئن ديولا يف او هكبد ٌةدابعل ةنسحلاىسب هلملابان ايحا نينْرن و ةرييرفت رمال انسح هدابع ىلع هيت |
 هدي عاحادل ساو نم سوهاج اذا قحنفنهلسبلر ياه ذك نهم ناد نىيمب و .
 امجد ميلعأم دسانلا نع اتمتسولا و ةفعلا اراهظاىاافعتت نيبو نوموروور :

ود ةراساوم هد وم نع لك يا ةلمملا اهأبنانمح
 ش تاديلل ىيسلملا المع يا مال فيع

 م اقؤيس نم يقحر ان بيد قلخ م اين بره لو اولا بحي مبمج يفق هنلاو ةعنملاب
بر ةىنانع اسع نب! هلتعل !اونسح اذّيلتس| ذاو اهّمملاخ هل ارانل ابهب دعت الذم اذ

 د انسا

 دوي وادويلف هرشدكدحا لود هويولم ىلا ورع اف موب 'ذهرنمل ين ارحايتا ل ضيعض
 نمش او رهو الل ذلاذ :طصملا ناذ اصلا مالا يب ومشحولاو :لظلا تيب هونت رع
 "رباك س مكي انس هدانساو بزاع نب اريلا نع د مش يملا لب يح بو يدر يفشم ىلع
 (| ١ هنوك لاح ىنع سدح هفلمي ناكإ ذامكدحا نين هربرت ف لح مرش سل دخ اراك لا
 4 لها ةفصلا# نهفدا رايوهبلا لاى هئصنعو هش ارم و ريس يل هيك را عابس

 ريس جميلات نانا انها دون و توي اومزأ يذلا ةعدلا و دف رمل

 سو اننيول و ظحرم يانأش هلاةلك خ لوم هين نمازس نارملا اذه امال ١
 ا

 ا

 أ
8 1 5 
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 ١ندأمس نما.

 هه رما ىّش هللاو ناو .يلع هيملا اهلاو هيب نود لا نارولا قام هلا مرجكرول مزلا نا هنثا نك

ا نع كلب هابش اب تظعوو مرعأ ىا وزب ظعولاورمالايلعتمو تطْن 5و عملا : ١
 |رسن

 هرم د. يسع زورملاب يورث و١ نارا, دق ينمو دما نوكسد عماسكب ارا نكن

 انما عضم كن لحي مل هدد ناو أموط دج ادوط هدانا دي وسل لب اطل تيما واول ن امبازنف اذ

 ن اماوا لم د هل نم يداصنلاو دوهبلاب انلككازهبا نو اولحرَن "ليها رسكو مسهل ةاننرا
 . 1 ا سأل ساد ص « لل 1

 الث هبطولو ارهينم وس ذخال مي سن برونو هتف دبعتص تف ويب ىندم ين هاجيرص مكينه ن ذاب
 يذلا مكو صعاأ ذ لوكاش|/نع اهونعو مدام 5 الو نيجرخل اك لح "هزل زهاانش نا وطن

 ءافضتم هيبتا ادحولا مح د ةلمارلا يتلا سكب نم ابر عل نع جارنا يف داود بنج نريد
 ياني نأسنالا عراوج واه ظعا يا "درعا د ره "ن١ ل'ةلموملا هن

 ةلموملا اهوكمس و مالا نابحلا و ناسللاوهو هيجل سنام اس يااموط هيام ضعاو كرب

 يللا دعب ةروعلاب ماّساو كوع اوهدو نهلا نم ميما مهبل هوم فلا ب امج ناندلان تملا .٠
 هنو هركتاهراك اضع الا ناو ناسللا نع م> نب اياطخرملا نا ار ارم لد و ل اوعهو مولا نم

 اجي اح نبا دع نع طرشلا و نيخلا ف مامالاو غوبسملا وت تجوعا جوعا نادم اقسا نو:
 دملا و ةرييلا نخل, خال فرحا نصنع ماب لحلف صد لة /زتتسلم سنع ةانشهر ةلرهم

 لوائب ةريثلاب را امس اهلعللا فالتخاو هل د الاب ذا جم انعم هو هويشم عج تيايرششملا 1

 لواَببياةبروملاب مارح لاهلك يرىضب نيس او هرم لالح ذينبملا لوهنو ذيل امرتلا ا ٠
ولا ةفداسه ب دهلاو ايده ناب ّتوُتسرلاوا"ةنظلانههنخانام

 ةرحوعب : و ل

 ذخال اذ هاكزلا هيك ول و ايبرسكماو شصلا مس اب ةالولا ناي يل مص نيسو عماجو.
 دخاوا اوسابرلا ىف طعم او دجال نيمض د انساب طع نعرد لج لو مارخلاف مق تاريظبلاب -.

 رمال شن نجلا دروس ين! نمكاتظوم اك اج ارح نزحالا ناكناوا ويش الإو ةيلطعم وانرل

 لبد نك رب ومحو زم نكئضابايثا فدو فورد دوو يزن
 دبع ام زئرع هةذياشم حارب يف ي'ن خشم ف نامؤس نبا بوعهناوارقملايو ودار اء
 يااطلإرسكو واولا فن يسعون ناو قيوض دانسابٍ عل ايجاؤنخا دارش نئب دينا
 ا ذو هماذعلاو برخك كابس نع هب ىنكت هبدربجر وتدل دلصاو برحلادّْش تالا
 نم اجلا نع م يت بو عرعجت ولو هئنلفد طعوس و الكرعملا فا ظن نييح نينح موي هل اذ
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 ١ ملا ىر ىو ولط ب نين أهم نبا بس نع بط يلطملا دبع ارب اج نع ك بلطما دمع نب
 2 اهيا ًانادولا :ىلع !”ةعاسلا» نح ىف ىامونس ةنادر ىفد دونم اَن رود انو عد رخل ناالا

 ظ وهو بازحالا نع ىلجا نيح هل اقاهرمت انن وزد هلو ريفر فظن سس ورع شميس نواسملا

 ١ هملع تدرب نالال يازا عزويلا نبيذ غب درع نب نيلمس نع مسح هئازهمزم
 | . رداجرم دايم م وب دعب هانعلجر ع اضف نارازي >كيلعو تاميزلا لعرلا نون دلح

 . |ميل وقف ف اذ ناراني د تلك نب هيلع ل قف هيلع قصي طصملا ب انسان لعر تامل اق
 | ' ىؤهلظو تايد عباّتُت ينام دهب ل ايالا نسح هدانس ار ديلع ص ع هرك نذ ةدايكوب١
 | هلي انمز دايت ا ايدللا هلي انا له هلاق ذو هس امددب يل وملاو عدت لم اطشم ل
 ؟ط لابس از رحت ايالا دوضو سر ادجداواول اذو هبلعاوركتاذ مكاحملا هوهع ٌةداتكى انزع كد

 | ١ اجب عتيم لكس عطتنا افي عطتناذ 1س نإ تاموظنم امبقضو بصتكةززح عج
 | احلا نيدرع ننانع كوع ءاضرا هب امرغا تي دحر در وأ نو طوطنعزب لصف ريع نم ايضعر
 يف ايعارت نماعزحا يل الوسرل نما هل عب حو غمر ةرتوسنزحا نه ناين هلا بح دانس
 *اتنعاواتاقو هلاو نيلمكلاوا ناطيتسل ارشد مدام قمانوزالا اطسادجب ةباورؤ هليل
 ١ هنهمإف نوط وب عف ةرول جلاب الا فقد دبا دوعسم نبا نع و مسمع زيدل مايقنع
 ||. يرطوع هند ايلا نرط مهل عنا نمهردازيلخ هزم بلة رعمبولة الجرن وون لمدرا ٠

 ..ةلارجإ ارض ارك نلف هله هن اكس هنلا لود اره شرع ن ازع ارك جاو بلّعُت تر اضد مهحاربا
 | هايف لاربإلا ميم د انساب ماسلا نبا ةدابحنع مساق خااولدبا هالوبو "

  ادعالا لعن ةرصنل معد ندرظم مز 3رقن يا ضرالا م ومس مودلجم نوب الن ةباجالا لها
 | ىصشس وام اذن رهو هلوح رفد اكم هرلا لرب وتلا توطتخ الش ضرقلا» اتوا ايبنالا نال
 .٠ يدور ميزو املهانموا ماش اضاف لادن او ضدنا ةدابميؤا هنع بل
 ١ اّسلال هابانههرمللا دلع يقانبال و تاس اخد و يادوئز سميو ًالغالا

 ١ هدالساو راج نن فوغ نع بط معا كرد اكناذ د ١عداوج يننم مكرم نال هل امهم هلطا

 5 معو د هاجر هن مه للا ل دبا لجد ب 5 العم نوعلر ١ »و ماش ا ىلازن الا نسح
 مياور ىف داز باذعل او ماش المها نع فرعي و ازع الولع مهرس و ثمل

 ا 3 ْ

 | احد عر ولا و دصو قاخغا نسج نو عيب لو موص لوك نم" هزيكمسانلاوقسمي
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 الز نوعنر ١ الدول ام نسحد انساب ىل نع ,سسسح هيلا ب زحةكرلوايدصلاءامالمسو نمل
 يل أكن هللا لنا ءارها يد امارك د الجر ن امه يفاقد ىلا ل دبا له تام وك ةارغا نوعا

 , محارب نلقي لعن و لث هلجر نوهدرا لريال ف تاريح نيجدالايح فاني لو ةارمانفاكم
 ةركاهخا وسن نعرف امل ودنا تداهاركب امك ف مررنا دس و هرج وه ل اللا رك دكا وسبل ىشسفو ا

 مزه لع نمو ئجانمالا يلاوحلا مغسول و دما يلاونل نه ل اندالا ف هوضون شوب فوض انس.(
 النسرم عابر يبني اطعم بائلاناد نك باتكيف مكافلاهّس نويعليرفادوتل د ويدل نامي, ٠
 0 د يذلا روهنملا ف هدسب هراد>نع يا دهب لاذ دوب اناركنع تيد دحوهو اهزرسكو نيسلا قف

 مث ناصر تس ةرطخ نكن لرعالا داز دعبلا داز لكك هزم برواو هن أر خا شع اهو اولاد
 نارصملا لوس بكر معلا داهبكل ايا اباه ال نع لفالا ل حاص دانس ار ةرن اره ىلا نع فهود

 أد دمع دداكاعل مز لماوج طوعا نوهل موي يلازيخا يعاود ةويمعهريخخ او ؤعلااو ٠
 ددجلا نين اةلموملا ممل 5و ثم نع ترملاو ركنا ف اهيماؤم اهجربع مايك مدع و داهجل لع اوين اعدل

 فرك لزم يبايع اقوة لحوبب قر ابا دعبل نإ نبا لايد و ةلردنما نوكسد منجا هانن
 مي درلا داوللا عرب نيعلا ىؤل لد زب يا صتبلاا واعي ىدرعملا كتاوت علاوة قفار سط دعما
 انف مبطي ود هزالزيدلا برع يف ماو دز ال انع كيرتلابرعشملا تبني سارا نم هد دنجلا

 ان وطقم لمعلا دو وجان وس ؟دجالا لت ىراصتلا ريم لازب ةذوصن: دنع نع
 دا اعرعو ةصاخلا هم داجلا نالدب ناطيشم فد هلاىلع همالطام لغو ضذاو تساوع

 . . درت ورلاهلاىالااوعن طش نوكلاذ طش ليصل يرب نيدراملا وعساك ترط مل
 وتلا ثري نع اعلا ةروصت وعو ىحالخالا ي'ن اسحالا حل فيوضدانساب باظفلا نب نع

 اكن زجزهو) تيب ديلا لَك دابع ف ب دات ناب هانم اك هلا دمنا يمول و
 ىونمغ ار ئييلا هسنيول ناذ ياك هداف هاد ناكل ناخ كلا ناش كيتا هزياوت

 ع نع سم ءلرللا عالطايلاةسشلابارييا وسال يد! رصوم لل والا لاح ايف مهم لهنا 3

 اناضهو عاكن اضحى اناضعا ناصحالا ياها و ةردرختىناَنخ داق بخل نب ٠ ٠١
 نم هنت نوب نا ف |ذهلا اداصحاو ريبع ماكن يتلا يف صولا ماكنا ناضخأو فازع 20

 فيعنم بربح يف! كاس نبا و سس اح يانج ماجا يطول ظننا نع اهوطو هين 00

 51 اكاد" لبا " * سلا لا“  كرييض رف ب ىلل نبل سيم لس سا كرا ١ يي ع جل

 . اوكف هيحاخ هيلع ئينتول لاكن هنم يارب هان: ةكسشن نم ئمتج: نإ لاه ةينيرنا فلكيا
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 وهيل يود زانل المها ةخاد ةالصلا قصخلا ىلعدرملا عضد ان أصتخالا ديبع نيس ندم '

 قع بعباذعلا اع يضم ال ةنل لم رانلا لال نامل ىلصا يهد قت هاص يف مئداع كد ندن

 .٠ ةرطصرحا ماى الاد عدجلاب نركة رشح عست نا الا طركتماذعيدهذلا لاق ةردرص يبا نع
 | ٠ انبالاة شع عس دلخاغلا نولكيالذا عير ااناذالا لدا يقيل نادلجف ىذا جهز زك

 ٠ نوه نب عرس ابوه ربوع نب سه دا نذوملا © و لم نأ نه يتم هي ىلا ركام به ذو لذ
 ( .٠ درفم يد دجام ذحا يلا ةنجاحو لف ىون ن هّمسم هلد ءابحولا نه هل سسارلا نيه ن ان خهل ا يلا
 | يهاتلالاكو هنولثلا نيالا و بو سارلا اماسب |رمرعسد يزبك لب ىنحولا ىف سد ارلا هر
  هدانساو ماما انع هت دم يبّمحول بيم ف اضا سض اره |ىهذ أضاو نول قسم ناوضع

 | ديوس ب يدوس اع لحال فيفضد انساب ننز نب ندادبع نعو ةربرع و نع دعاقلاب سيد
 | ىيهضدب درت ىلاكو سد بع نبانعو يقرع الا ردهم يب نعو هلابسرا صالاو لاق ىسشا نمط
 لمسر لاو ىيدض هضي دج اهبلاوبا لاقوة اع نعد فوه وم ب طصلا لانو رع نبا ند

 ١ نع برعلا اقارب يا مالا مضن برعل !ك يبل نيمتكلأ ىلعا درلا عضو وهوألدر لا# 0
 9 ظ ومعو عافتل لاو ةلح ا غاومس اون اكوا ةمورازا ف ةيلهاجلا فا واكون اخون أبا ع

 -. ىولجج ١ اه يفر نعايحلا نم عدلع ام مال لح ا يان انيان !هسسل هجوما يكأ ورسارلا ةيطغت
 ]| له نسا يفن ةسلوهوايح هزعد |دز الا ارلع هيل ابدبعد ا دز ااهوريسلا زم ىلااورطضا
 ْ ضرالا #يئاشسلا نانس نبا ديدس فعضل يعض باظحلا نير نبا نع بطويانارماه دو
 مين د ايفر [منج هركتخ طالصلل لربع اف اف غيوم و مارخالا دوج اذ ادريس اهلي
 نعد وّجحلا ىضين هرم اظح ذخاو ةروج اشدلا هرك هرم تلت ول اك |ههزح رسب احيئقسْب ملام

 ١ فهل ارباح يدح مع هضر اي شيدحلاانهرجنت ناك ينتاقلطم | مع ةةلصلاطداذ .
 | تلعخو قلطناو عسل! دنع اماما ىلإ يي دحو انرعجسو اروهطو ةاسط ضر الإ ىف تلعخو هيلع

 ا _ برطصا ودك ت ان هلاجرو يو ذحلا ديعس نا نع كه تدحار عبس اهكضراليف

 |" كت الاب ارعسكتاولاو لكم وولى هلي ااوم حا ئه هيد امض دابدباو ههنا ورا طوول,
 مامالانذ اي يل ناوايحال اب :زوت رهاغ ّي قمح نم ثيل و مالسي لايف اير اع مسي مل يلا

 موردين اجر لاجيو ديب جنا نضع بط زدذاي نحو! طوف شن دنع
 0 ىف اخو داع اف ضلمخ علؤلاد ةىرم ءسىذ .نذ دونج >اسجالاابى مومن يلا
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 ناو ظادتم (انئا هو دعاس ناو حالا زم لك نايا فلي ام ثالخالا ف بسم اشد تانسلا ىف '

 قرزو * 0 / ' 3 . ' 95 ا .-
 / اوملاب دارا و ما ةرالل ف لحالاو ى هلّسال اذ ادع ايس ناذ زحالا |رهجس لك ضان ىد فلتخ ١بس انيس ماو

 تسي ببطلل بطلا ليىشرو انملا و نب امبسلا نم امؤسامركانيملاب ودب اثلسلاو بس انملا نم موس 0

 "هوذا نعايرد نول نيش و نايا كنان راش امي وصنا لاو م ومس رئاا|رلع نيدو اداري ىلزهلل

 ةلنسم بشضم امهالاد ةدزجي دومخوأ ددالاث )ا ةنالا" ةودداوم نع يس حاشالا يد ١ دنمعلا

 سك ةدعاوملاو ئمع وسل اذ ادصّتد ارح ئلسحا ةكانه اوت زئ انش امو امه ةكانه أ هش فراش ٠

 © دزع د لطاف ملهم ئكل اشد اع ماب اجلا عشر ارم ١ ذاذ ب ايل ارهالالصخ |ىتخا !ذأو
 ناهد نر امد اف ةدنج هون عاورالا فنيل امسم يا همع هاذر 9ةرن ره ىلإ نعد حج ديحربع هلا

 مانت ويش د١ موصل ناجر هلاجر وديدسسم نب انع ىط ىلّسخاهدلا ىف اهيسرلا ند امو لسا هللا

 ارز. لا للطي لا, ىكس لرش اكلاو نوم ىائخ هاذعم نح مكاحلا تلاس هلا لا طخلا مان بك
 يلون ل ارم ىلا مارحارما هيلا ذه لظس !يفرح- ل نيبعكا يف وا ٌقاسلا فض ىلإيف رمل مل

 ل ارسال هسيعلا لاجر هلاجد و رن نع يره لا نعوم يي ريحالد أنها ذ احا وش وا نيكل
 2 20900 3كامارعلا ىف درا درارالاو نوت ضرالاب اصاام ولع موب ملا

 يب ١ لا موديلا هد اوظند ملال اوريو يلا ياواد جدول يال ضرالإ يف اشم ا هنيه رج
 ى , نيبال ايلا هل اسرا دل ٌاسلا نضدفع رامتش الا لعرلل ب دين بيد مل اذا عدو ةمجررظن

 ا هلوغدلل نانرّسس لاف ئسح دانس اب اكأحلا ن ع نغا نعد ن د شمس نك ءارملا هد نو اعود

 رك ن ذوي مل ناو يال ادلحد اذ كركن ذا وا لث كس ذاس١ن اذ تارملا نم دل هبط يا ن ذالا
 0ع دزغلا درس ىباو يفرعش الا سوره ينانع رم لذوي ٌوحاص لح لد الد ىفاكت هلومل عجر|ذ

يا ملوا ةيئودد انفي نوع ىلوهلاخ تاز نانرئسالا يرادهلااضنا منع هأودو
 / الد مسي 

 ” ةيملانئاو يون اين مولع ن و سيد و ناكل رعب يا نا مس" تلاد ميلعن اذدسس لالزنملا

 افهم دانس ابشري رع ينإ نع ةنرعولل يحن داره الا يف طق عنملابدبلع نو درب وان ذانسيلل نون ذاي

 ع درملا يلا ونرر لثورع هدو ياو لاوس وهييكوملا نائما ةندونرومل اذا( جيتساالار | سس الإ
 طاوطا سس يا _ ناوطلا و عس ينا هو 5 ارماو انسعلا نين ياو ن ابصح عيس يا - ار احلا

 رااجؤع لايف مرايج راهسم يانلابووهنلا لودلابدارلا اباد اركئين ويلف مكوحلا سا اذاد ٠0٠
 يارب كولش يعل سا اههج سب يلا نلكل"ىيص يف هج قرافقس الا سادبعنب»
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 . الا نوكسو ةلموملا قطب ديخزو ةيوعم نعركاسع نا ديوب هب نك عدي نيحاموه ةوئلا موب يب
 . يلا ميا ودم بو زلات |جئد انفشس الا ميكاج رهف هيف قالا مطب قرشا مول ايفو رسل

 ناكأم ليك دون ف 05: ىيعاب كبد ندا! ذ ا اهرلكأباطننل بهذه وه واي|عطم ينم ثنا نكس و

 ثم ليدي اجناهرال [يس لال اولا ديبع فحضل ضيعنم دانساب ناولإ نب هاب نحن و
 تيبأن نب ةيِْح نع بلح لوعطم يه لمهش ذر نضر اجمال نهدحا هبل يا عيتبر يديد سل ثاىهبس
 1 0 اال

 0 ىسسح مسا ثيل و م نع يحن أمر مشد و ماماللوا [يوسل ٌةاكرلاقّونو ديلا تابويَكلا

 ن اب اًيدرط يالي هيل ١ تتطتس؛ نا مل ماهل سم اوم يل ل ىلعر اصورها يلع بلغ
 ١ "طفلا نب ارغزعم يح نارملا ظظشش أعامشا هريع يف اهراببعا عم 2! قاهرٍدن و |رهطرس لحال وا دان دع
 ١ مالسالاو بلثل اب ئلعس وه دعا اهنع بلان ناهيالا نال سلقلاب نادينا فرم اة هلع دواس لا

 | بكيل لاقط لوسيا وسر كلو مال اظن يسح انساب كامب ىند طي عداوجلالعنم
 ( - ىيذيلازع رجةججاسلاب لم ادملاونههلا ةّيشرلا و نيدللا ال !رابصدو هب بلي و هبس ادا دن لولذإلا

 يش امبددزي وأ ني دئرملابىصّمني الو هيد نيلخارلا بزي ي ارمني هلو ليزي مالس هلا يعض وانساب
 | د ولامالس ل ايركقلا هميلقت سو بلذي لخناوا اهم ٌةرمكلا يلع بلع امسي انو دالبلا نم
 | الدولي مولس هلا عاطتلا هبدنكت تان ةداؤر وزمج نب ذاهمزع يحك د مخودونا دحام السإب
 يف اهنهلاد يدم نوعه نب ورغم ناب درن السما ف دلول اه ين وبالادحا لسا ذا يقين هيلع إب
 بنو مالس هلا ط فيدض داس ابل زما ورز نبا :يملاو ةرمولا و دملابزياع نع !سلنخلا هةد اتيلا
 فووحزم اههيلع سيب ام هز اصعد رمك ميا ناكة دامزي هبت ناكأم هدميةياددؤ و عطب يا

 ودا عج 2س ا

 | ٠ لوا جبوطمرريبجزعو ماوتلا تل ريب زم نع دعس ني.١او اج طعس ولدرف دالا يح اما هلا

 نم الرج اوذري ا هاب لدا مختل ىسمدلاونعولا نم ين فا ضيف مهزسالا ل الرسكو
 ' ١ رهطب قحالخ ديال رود اناا هم د هبويتلاىشس دزه رهطملالا اهيخري الاهدل ضان
 تم هسا وارطرلا "رجم مضسرثد هلا ضيع دانس ايش اعزع صر امها همه ضن مل ار انلاب

 | .١ م اسم هنج ةرفكوم ننايف نو رعش الا ف ئسح دانس مبزاعاجاوبا نع دش هلم لل
 0 اون طالفز يلا نعام أنّي ىوحا اول زن يي نب ريزيزجب دداد نير الا سس لسع
 ا !: دب اهون ئب انعام يف دعس نبا رك ذ ع طيس دل و نم نا هرج أموم يال 'لصملا لع



 الصا لوصحيف نايس نكيمنا ذا ةذشملا لما لوصحؤ ةكاوبسملا يرحم ى رك جيل امدالا اسره يرمهزوا
 ظ 3

 ١ الف عصا اءاةريع صا يفاذهو زل الي عام ال اشحن اك ذا زود كوس نيلكومملا ذانستلا

 ها ايوب ةيالاو ايفل ب نخا نم را ملو يزخال كوس ناك ١ اهون ةميد لا دنع يع
اوعو ةايصا عيج هن لا فيدصد امساب نزملا ف وع نن نعا كاسل رضخ باتل يا لكون ايف

 هركاك ال

 ب ةنس ان يعو صب اصعزم بوج ول اف همجاو ىع ةنس : هىرلابوحوهسصاو ىاكضنرو ع

 1 ظ يسئل ىنرهن "ينل ىف داصتش الإ أ لم ئلخ هىفر ى ننس اًننملاحرو رمد أع ني انع بطيقش شالا

 سن نيد فس ينال نفعل نصخ زد اوطازالنيتنفشاي هسا يا
 1 ىح هن ةرم و هيد دب لمت ام بمب لمع بمو هنامآلاٌر لك وةنايرلا "كرم قصاص د نّىحلا

 فصن هنا يف داصتشالا هل ىنرعض د انساب ىسنا نعطخ ند دملا ضد هيلعرد ون دّمذ هزاح

 ناد أفضت لاوسلا سو م رد نم رم السلا 2 ُثدس مر ال محلا شتت ىبد انئاولا د2 قءلاو ها شنعللا

 مد ىف بديل اقوه دادعتسا نم هايم لكشا اه دل عفو او بلع ليش ارم هلا وس ئسحا ذا لب اس ظ

 2 .-سشفبمس 2 - مل سووا سلا +

- . - 0-5 
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 ا هيل !موجرلاو مارخالاو مالك لايف بال لل نزعة وخالا نمر كانا باطنلا يه ارع نب :نعبق خلا
 أ وضم يك حبه دع بأ لسنه الاو ايلح وان درمكألا دارمل او تارمزملا يف هيل و يلعب وملاو
 نا ةدايرسل دار 5 هرفن مر اهو ّناند ق وسلا: ف قكالا لم ىلا يف صخحلا لاني هىدرحلا بط

 ضسشسسه هه يي يع هبطسواناطشماهكا ةرحاو 0 ركالاش فيعصد انساب ءارهاما يبا نئخ بطيب نيليال هيف

 ٠ ماهم وو مواطلخو أس القات نذر ابدرمكه اذه "ظللت علا يا هربخل لك شت ابو ملكا 1
 / انا اك يق ْث لب هلام ا ةطصملا نع اه ؤج مل اروئل و نوع نه ىسنمجلالمالاو .قمكلا نمش ةلاوهم و ١

 | و عي اكان ةربرعع فا نعر الا ناو ميرو ةرجخلا نيل ب فد رطل راو بالا نيوتسي
 ا ركذلا يم خط وهو هاج هيلا: نسشادون أ نفي دحلاماكد ب دينه عدونا نهم اا
 ظ ١ ئهأ ضر روهل ١هاودانس ب. ,,]ضانعرف ىر ذجملا ٌثيحرعم كولا ب لد نحب نثرخلوا قعلاو ينال و

 1 |. ىس ضل ةاصع نيد اي نت وه ان ولون الصب ميالص طابتر ول نا ديما ةدلص ةسهمن عنكم يا
 ٌْ ١ 0 يفت الك ذى رناعالا اد دامجالا هيلوق متر د هم الو ساشا مرح فلو وحب ةيرف أبعد

 / سولجلاهئام ايف مهم عزام ادي ذورلارتغاواهييجو لع ماحد لارحاوط من دياةيالا درا 000
 11 : ..ابين حلا لأ نيوعلا نم لضفا ئيددلا لاح ن ل اهيلح اذ ةازسضنل لع هبال ورساو يفرطالا لاذ 8 0

 ظ ٠ ”راوسلا ا يقايرعئان و ٌءالصملا ناكرال نؤكد ناضنا الود و ببسحل سدولاب وكتب نيساناازه ضان

 1 : 4 ١ 1 ١ . يطاوت 1 نيد

١ ١ ٍ 1 500 

  1ملا

 »2 0 ١ 5 ٠ كلا َ م ا ! , ١ 1107 ١ 4 ا ع 7 يس ./
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 ديلا و لرسرلا ةشيلخ مامالا وول يكرر ع الا نم |وحدحا نباداع رلارإ ياك نيدو مولا نيب *
 ا ةروسا ىلا لص وللا ةلالرللا ود امرا خيال نازل ىف هنيس و داش الاب اع ملا نب ثرع ذل د لال

 يدوم ا ناكو يضغا ناذالاناوئقاللا موت هنمِدِشإناَرح د يكونا ساذج ٌّى وبسم نارئعلاو

 نسحن اخ نداض ماهدلا ل بم دانساب اماما ىلإ نعحسح ةريرع يف! نع قه تد
 5١ ناكرالا ضع حان ادم لص واهر ويطؤاسا ناو رجالا لو هلف تالصو هررط

 1 يدان مدد ندس ىلا ايو ناكرحام ىلا ننس يفك واو لعال هدز ولا هيلعذطورشملا

 ١ ملل ويد ندا لوم هللا لوصر ثووم ىل اق كلام م شل نم هرث و ةزك ذ عش ايش هد نولصن موق

 هصيب روح نع زجاعلا ىنضل ااطعالا ىف'ماهالا لل يدع أسلا دعس نب لميس نع ك ههركذ
 سصيلخلا>ا رانا همست لزع هملدف درنالا لزانم ضد ةراطم ىاثيرام ماكحالا دروس دم السلا

 الك ذو واربع اجي هدد باطحلا نن نع نلا نع ىط هريع ضم س للا زعو نرذ ككاو دما

 | رج نع ضاع يف وس زيك يراسل يف اهيا سرع ايل و دز هلا يف دن اهالا طقش
 | مكه اسم فس ننلا عراه فدا نب يا ضرك غن املا يدذ للا ناللا دبع نبي وعم
 | بلت زمول ككورمه ىط اراب زب ههه سش نع ىاهؤملا يف ف |رّسعلا هلامر نعد وملاهزسحي
 أ "ناخد ضولس فانه اسمن يمي هولماس هدنوبذثَكأي قرع نانال قزرل رج ةياور د
 |  قطودلحر وكيت لس داسكن بسم وكم د نحو هزم ىس نهاذاهي فرع نءنالروتلا كح
 ْ ١ وعام ىلس :هئهارمدلا منح داس اب زعنع بايملا يف فاعلا هللادبع نب واجزع وو هلاد

 وتس ذا اخد ام لوط لاخلا ركن نيد ع اضحلا نم نون كك يلم اهم ماود هدم يقارن
 دج اه ينسم اذااول دع ى١ 4مم و لاحلاوالانلا ناسسلب ةيظرلا ئه تبطي اكول انبلاب
 ' اولع رهام قيفهو امنا فا ودوجرلف الحا ذا اول دعو :ىنعو فو ماتو نك نهرهيبلا

 || دولاب مامهالع عورتا زوج لذا لو وم وصد يينع ةراهدلاب لودعلاز اج تاروكذملا دضب
 َ يا © عل نادازاوا عاداع يا جاوأن نم ىو نهارم ل الف نسح دانسأب ىسا نع
 ّ ماذا و ريثما ئه قد وامحاش طداش ياقدولا تاع تاك مد ذ راع رهن

 أ يت ىاككاذ نت ارغادياور قرص ارمالا وك ريع ىف بدك عب اتلالا هوكاب انك ىف

 0 دوس وا ره ذحو هلاكانار دج لصد وا ان ناسنول ومينا نم ايعانز اللا مداص

 رجا ظوانب مشل ارم لاط صاعلا نباورع ني انع د هدي دمج قاوذخاذ ود ناك
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 بيدرو درا هوجو و تين عنيفة جتوم 55 3 , - ك2 2 1 2 يآ َ

 لا ةخنازلا دي اعلا ىاع.ديملار اهلطاوع هلم اد ىذلارشلا وقتما يا ضال

وإ هله هيطاهذ خر
0 ١ ذ بيس ف حد ةعا

00 

تفاعل هاج اودانسأي يلايل عنخ نع
 سم انل ١ ىع ركام نوما 

 دياي نجا رمد دوجوب فرعأغت نجوي عملا رح ثريي النمو متنلايرعتملا له اك 1

 رطاخ هله نول لخ ينس ب ناهي دارا وهدد نياك 'ديللن ماجر وايعرج اهلك د وعالا
 مل اموناكد اشارك !هايهاورضاو عتلاو يملا و رين يشمل ضان تاو

 اوما ن ُْق ناو نيا نع عن ةلججل ناله 7 ب داهيلعباخا ,هيلناطل نع ولولاو

 يجأصاي هوت رمل لإ ةكرلو ميس وبس وو أيما ديك نيك خو طاعطو عقب كو
 ليخلا 5 رع نع قمجارلا لريال صايل درع لادو لب ال نا ئيهر ةأخلانإهولقن لأمه ولت

 ثونلا نرخ مدعو تيتا مدع عمد ةلعاطرع فذ ايامكءاموحذلل للا هر ةمجارنلا
 لينا ليغ يس وه ملاهإملاب نكن اول اقف نر طيس واجلاف اخ الازرعلا دل [مشازمل ود

 8 تن فرولا ىناوملا ماج رن دلد ىرجالاةزبغ نخدل موضح لأم ميحلاو يهل بر 1

ماالا كك فال نولصب عوج ف ايااينالا يدع دعس نب 2
 اجا دبهسلاو نض

 انيك ابان دنع هع اب تسمم نإ ىلا ةئاشولا مي دنعلأب دييفدلا مواد

 ماحا و ةايحا باها ىصيسا انهو دع ثر يدل أيش الا تناك نمفو امنالا ع

 هكنإ لاك لاَخ مكمل ,دلا لص ىملا توب 0 دياز كلك ذوايثدلا:

 . دنا نردصلا لوو ضويوموما 3 هدام نطصلا لاو نوتيميضاو

 ةدصلابدا نما مش د هلادعب قوخافنا 1 0 هج 5 د 3 ظايلع 70 ما

 دياقوجهداقأ لا قيال اردت ١ تان اجرة دوس ا ىلا نينا نع عرجرداو عببلا

مجةداَسآيْععلاو ةظعاولاو لحل ف وسد سانمانود وهنا
 توي يذلا ضو ريس ع

أةداذ ماوس ايوهدل ني دوش ىف ن وه رصه يا ضرشملا ويلا هموث
 "هه رعمهو يللا ىف ى

 احلا يدينا ورحب هنولنذنالا فقد مس الاوادج يوغ لبن ع كاضتملا نيدلا ظ

 زال عوجرلاو خا وس نع لياسلنرجز هند |ههبلتق باساب و ىطعملا نال

 عيا سكول فب منن جرب قسم ل نعت : نع لضانلا يا حضن ٠١

 4 ايليا نود بغا 520000 بيس ص ه--- همي د قو هيلا 0 يشيل ىلا نيدو 10000“ أخ
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 ١١ . للوسلا لع لوثن سد كة لاه لعق ناب زن وم هيلع نه و هامنفح ةذ ههؤع اكتبطع دج زال يبا 0
 ا 1 ْ نه نبا ناببالا ف ين اص ىعوحدلا ىارلا و مجمل نوكسو نويل وفم لشن نب ةكامزع حدر

 ١  تافصواثاددحاوةنابيا دلل اب يئرثم ف اًنلاو يول لوالا نال سند ىتملا شنوقن نموحرسيل '

 ١" نضل نم نوكرتملا عز اهكال ةنلا داع ةيجاراومداواحلارحاوطلا اكتئاب ياهنكيالمدالاهتاو 2 ا
 ١١ هلو لسر ضمن لعامل ا ثوصالا د نرقل نع هزئملا نازك مياتملا لذا هللا سالم اف اب هيك: ا
 ١ ازتفشللةكبولا ماو وح ودجم او دادمو ره اقع تداول لذا لسد ذا ا
 ٠ لرب نايلاوايع انقر دل امهفارطسلل تو ننزيعورطانامونااب نمو و دوضولا يي مقاول بيوتا نب ظ ١
 |( ناب وار دما نم لدبرجلاب رش و قرن هوعو هولحتز لل مةره رت كر انما انناوة نجما ةنبلا لها ١
 ١١ عت نع ىتنم مشو زيفلا نش يف قد هجابو نانغ داغوشيوه نم نون ول اضاو هزه دب للذ الا قدك ام 1

 ”هنخلاب نعومه وطنك ماوس. و نبك ةساولم و هك اب نموت ثا تامر ل تاطخما نجا"
 ١ لاعالاوزوناني'نازيلاو ناس 9 ناتهابضاونالا ناد وجومارمئابئارانلاو
 | ١ نوت و جلع موعهل قست كما ظن دب اتخ اذ نيكد ب زك يذلا تول نب .تعبللاب نهوت و ىخ
 ' اكاهو ناكمبلا يساهم يلخو يل اكناللا دازار لك الك دنا دست نابياهرش.د ةوحر دم اب
 ١ تاب دّمع ةذرعم ّندياض "مجله نب 'ةباود يف و :انرتم ان اديالا باطلا نيرع نع نه ئكيمل
 ١ اسال انوهلا ناو هلاك يق طرثس لا ة لن دارلا هرج الأ امر انارعو ناسنلاب لي و
 | ١ هدلاباد انف اهل برونو طوطوم يذل ىت١لاطلع نحن اخي اسننلا يف ررقنملاوع برهن
 اهون اهتع اذالماكلان اييالا كنب دارملا ناكر لاب زغو تلقفإب يبد تاسللإبر اق لا

 ارق ين نادي ال ءاوذانسان ةشداع نم باقلالاوف يذم ةنكرلاف ير ةجووع ٠
 ٠ لملا يلا ليو و عسا يلا ثول نب اديّمم قرم درع عفن و ةينحول ارت وردد عوروو |

 !اىلضاخ دي ريهلا هل رّسكَتلا داراو ةوطحو !ءلضح هلو ضي” عش نيسلا عروس نوعسو '

 يا ديلا الا هل اال لت ١ هايم عضوم الركذلا عبط وب لؤرلا عضوت ركل نع بعشللا يضف |
 ادارممإو جااوساز دو اعاج ااهند.عراخ يللا دوقمللاو بكشم نهال ملضا ند هند 0

 هتبوشم دلابا يخلو اكواسملا يا يف رعنا نع ةكوطك يذوب اهتلازا يا نع يخالا ةطاما ١ أ
 يف ايالا بس, عل طحن نامل امئاوح د يف ايدلا انخلا يان ايلا ند لهالنسافلحنوت  |

 أ نابي ابيل ةرهرعيا نعد ندم بعتملا عيضتيلا يايلاكنالركذلاب» درداو ةلمجاؤ
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 انف 2 عم وسلا د
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 رنا رم صو ل ولا لاو يرسم ف نحو فلك ع نع نايل ٌرففاعذال هلال ىف بوسي ١

 هارب لقي ةملا نم درعا عم كا زدع ناعالا دجد عتدلاوع يذلا كفل نم عنيا عاما فيش ناهيالا ١
 هرئعد فرن لانرب دكت ةكتفلا وين وعول ضي ذخلاو ركل نيضتم نال ىتملا هع رج نموه
 تاييالإ ديجو دائساو در وثم نعو ماوقلا نب سد رم نع رج ةريرح ىلا نع كد مخ ويملاّم ناي

 : رياجزعو الخال امو اوه بط ع ضدارعلاا اودأب حاملا ومهر احلا نخ ىبصلا يا ةجامسلاو مسد '

 هنا ا ناد اقنع بدلا هم اظن تنال ذا دريح دلما نيكس يرحل اب ن اهيل يعض دانسسماب ظ

 ري ةداو ملح امطب لعاأو ل دع هزم رغد نكو يضم هنح ةرقدك ناوايشس هلا ب أجاب درفنم

 هاو يذ ولا ني لاقل نيل يؤ انس ابةردرح ين نع جاشاب ميتيلكت لو هيلع نووطمالو
 دج ملامو نموبال لالا فر داهنإ لعادا ديعلان ال نزتا ورثت سعف در امن اعلا ,

 يقاضعلاو هنير انين تهت لل دف ولو ياللا يلع هنزح حذو هسنن ثحارسا هغوقو جس

 بسلا نأ يا م طلائع ضيفع مر حلا ع فيطع ان اميالا داود انساب جرح فاني ٠
 ةشلابْن امبالا ول سزم دعانلا يتوعقلا ف راج ضنملا با برغ نع لح اضل انسكالاو ثامرحلا

 هلس الاد وزب ىلازعكلا جالب نع 20و ناس ذ ايهاب لطنلاو بلل دصت+ نوت ى'اسنلا 2

 . طال ورسملا نال امفرجاص موف هسينم النكت دل ن أخ كلن خزن نكت قه ىلاعاو شما نول
 هبح اصح لاعردحا مشن هل داو لرت ىف ناكر نانا خا ؤمتلاو نانبالا سالت ننرع نع ناد الاف روشه ثوم دون مع هلموملا نوكتسو لا نا ملا روحا ز نب خل الا دبع ىوسعملا

 نانا يف ياكل ارع لب يفد تملاو هلت ا! تلشلاا نب دقت وع يذلا نينا نوب هلا نان“ "٠
 يان رش زهقلاو ن |نيال هر . اهلاضيا دنع هاورولغ نع ةينسلاب نك ٍريِماَش نم ١

 نعارمال هيو ردلا نزم يلوي نادللا نأطملتلا أت .ىحامإ ارم دعا ل
 نافضمن اوبل فنك نيا وهو لمس رم لع ني غنج يسهل لنآ الب نب سوس

 لمعلاو لولا رجم مساح اييال ن دارهم ةملرح هتيهج اهي اكتم نق فسخ و زبفملا ] فضتخ "|

 اكدوا ركشلاةٌويَمحوهو اع اطلإب لرقللا لصقل اى كنف رطل هجر يعد ةيبملاو
 ,, ٠ ارو ؟وزله ساق رئا ديزي هدد ىضأ نع بح نن نه يف لكيلا وةيصعملا لعربصلا
 دال ايا ةنأيخ |ريولاوط متي بدر رصلا فض ورش لا فض نافصنظفلب ف ذمّرملا عملا

 يل اتي دلق يوب نا ينمو وينام فخ باحد ايوب
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 1 ايراضا نخاشو نافع دع مهشف هلتقيْ ١ هل نار نذ راصفدلا نم طر ناكو فلا مون حرس
 | تكفا لة كرنب تيفو هلع يراض اللول لاقخ هيلا ينوي هى ارظتنب فلا اب
 | ناعزج نئاديدو وسوفزكالا درع ايلائوق بيسملا نب روس نع رعت نب !هوكف ىف قن وم
 | رابحالا ةيعيطازهاهر اخلانمااعد اخد اس دارب ١ ارمااسداربا شرك نم ةيمالا هونمنط

 . ماس لماع داو دسم ادري لوب و س اننا خا ينل ترط لس ل فيس
 وب و هل دهس اه هرنع وا قنالا وطعم لادو مج عرج سيحل ربع سسك ةايلغت رمان او

 ماقيإخ قلع بززمو همالسسا نيدوبخ راؤ هقتع برضو ههالسا نيد مضدحاوبعول ام
 | نع نه كلاج لاخلا (يصيه يف رلخل داع اط الو مالس لائع لش ريزلو فسل ابدبرطمل هع

 | ةرلا ايدو نما يضنب حا ناكينرطواب بيلا يا مالا تهدر اب بطش ميج كالا لاق رع
 | اهي ن ذات لابلاوابلاو اهيلول همر ابعنائدمعلاو ل جوُرهاراتْخاف دم اتلاف رصزلا 17

 رولا اند لا عرتس يف انف الا بحانحل اق اس الا لغ هل زيد واعمال نع

 ءاري نبادلا باويدل اه رعب ف مربع نوكراشبو ف نص اخوتف ةمعرلا باب. ٠

6 
) 

 | اذ ةلزنباعانعو يات اع اضذاد رغدان ابا اصايا اهقمكوُم يف اهيل أف ذاتيس يا
 | 1 وهدا نيالاباوندبا يا ىدهيلاذ نيالا سسابس نن'نعع حدركام عصتت نايس ازد
 | نيالا ياضو ذجي ةزنحو ا عوعرم يار داب وصص مق برس ىف نيل اىلع نم وهن نحالا

 . ىنا نع ح3 رحاللأم الوطفم ولو نيالاب ةادبلا برد يلام راس ديكادل اندلن هرركو ح١

 أل ...٠ هركزف ىبارعالا ىلعا طيتيضوكبولا هل اهشم نع يف زعا هانمدلي نعد يلب ىلا يالاق

 0 م 000070 ا 7 2 :

 . ياكليب و تخادط ةلوساطتلاياتباتكك ءاتنع عجل خرط يدار
٠ 0 1 

 00 هن مداجلا و طخ لمسملاب تان كشف يلا هيلا نايل هك ىلع عضإ قولا

 ملا ضو يعو ويل بحاسي ا وجاب لا ءرسسم هضرع دباس يا ضرع نودؤلا نه
 دوور اقلب مارد نم اذن ديلا سرا عكر دوجرجنلا بكل داردو
 و بف 2 5 5 . : ا 9 ايلا 2 2 باطن ننارغ ئم نت ماحدا 6 دشمل لوز موكا نهد اكن ق بابل لك ذ يا ىلع نورتي

 رن نإ" قفا ريس عع نر وهه نادأب (ط درجت لذ يرئازج منع تن اس لا وببرفتس اد

 3 ٍِ 3 2 ! 7 2 ل 1 : ١ 0 4 8 1 1 00 را
 باول 97 210 :
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قومعلاو رظلا ف دخلا نو اجيياؤملا يلع 5
لاخنوأعوازبا ىاارصدحا دا (يلع ناو نجد اولل 

 امت

وله ورهاد مولاة و شدا نع كي غرف نول نو
 ,ددلاب عصل الجت د اويباس يااور داب 

. 

 ” لمع وعراس يااور داب ج دحام ادب انغ تم هو لوحده هود رن ناب هل ومد اس ى 1
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دابملا ناد نارظانلا هدول يار !غولط له اهلدس ىابرأملا
 هم“ 3 ثوعل بو لنه اههب ذر 

الاى وا ىفا نعت مجرعالا ىمنسلا بده ااهبشو امسي د
 "انش لنك مهل نبا هبكو اد اض

 هال يولع ونا م هزدصوو دل ىلا "نحبك عضومب يال ابولكاب مكدالؤااور داب

اؤ ةرضرهرع بائلاي ىسانمارعف داو ربكي ناش يا
 يلا دابه ىبس اكو داًشر لن رم هل

 دارفال يف طش ل ئشالا مكاو اس افطدلا سيدانئ ادرداب يم منهو بدالا ملهم مر دابم وش

يالظملا ملا مط انتخلاعال باور داب ف فيعض دانساب باطنخلاوب غنيا نع 0
 يد غوو 

 5 سما رنملا نه تدب ؟هرستن وادر نون م عاصلا ينم لع ثنا دارطاوا 1 :لظم

 ايما يا ارفاك عصب وانهود سي د ازداكى سيو انه وم |بهند نأسن لا يود الزل يصب اينما سولظ

رشن هين ةملدحا عيس دحاولاه ويلا ف هسلع د رعكلل نادل ند تأمضالا لتي
 اننرملا نهارلاوزد ىع

 اد ردأب ذرب رع ين! نع م مهاب دلل مف انه نه ةككرطرع اه ىضرعلا و اهيم اطح نم املج قايل

 هرم اجباسن اخاتوهوار ركم ياهل شه داو ئه نيب اصغان يعد اربكيااههرظ لاو هيب
 يرش داخ اها وعم ي'اسساح امره و هاه يي هايخلا طخ ناك ةلزغ لعد عرس مدن يا

 "د د ابملا ب نديطد كك ذ نه سأيش ءلجا هس اي نا يلا لمياذ لها نو ليلا لوم وهدان.

 .«اهدج اداه هنت تحيه ١ ايج كم دزلا لوصحد توؤلانهاءنح ةيمولار وهال و لاعالاب

 ٠ ”رها طاق ذا ىفح «دئصرول اع |يضع هات رمل ةرضعبتاَدو «رانللاد وو ئم ه[فح تْوبْص

 نوط هوو لش لا صنالهلماونسكك ينس ل ناب دداب فة امان! ئه بش اردشل ١
 ىننفكلاب ناخدلا و مش ند ثنا ئكتول أفق اهيا أضن عزي ل هنيه تعلط اذا امؤ اذ أمىرنعم نيه نسيت ١

كسيد 2 5اىهجذرح يا لاجدلاو صضدال امرا دوهر وهل ىا
 ْن 17 ةصاخ رص مكدح ا

ا تولد داح دارماو هنكاس الا نولكال فصلي نول يي
 مئاعلارهأ و نأ سندالا نحت ىتدك ل

ع م وضد ه يد قل ةشنلاو الخ يش اهف ال ةامايقملا
 انسراو لاباور داب ةربره ىلان

 بارما ىلع منك هلو ية سكت اهيفسلا ثراه اةعاسما طا نم
 ادور يمه طرا يك

 و «-

 .. ههلع ةرطسرلانلخاب خلا عسورظلا زيكو ارمالا باوباب يقف رك ااو ةالولا نوع اضف و١
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 اا 7

 ١ كفؤ ولاني تب ازطلا ين ارحرلا ةعيطق د ل انلنم عتيل ناب هاجت ل مدل ابان اذ
 ظ / هبارم تد|ىند هب نور ايو نوم دش و هي ن وعشت يي اره ازم بارد ىهنارقلا نودع اوُسن و

 |. ورلد وعوتب ثعبان يبخل دحا نامزا ككذوحارهايذلا وانو نوم رن ا
 |. كلم زيدي ساس نع بط غاضو لاو ناخالا لجل همن ونود زب واورع وض وه نع ظ
 ١ ار ف دانت ريل نارك ران ساب قر ماركة ْ
 | السوط دياسواتسلاو واب 2020|
 | ماجن كساب هرئسنم يادلوا عطحأ سنه رمذالا ئلوملا طخ ٌرَسَح ةانشبن ىراظتنب له ةداور 1

 ١ ظ ارنفم امرع واسال لدسم حازم 'دسضم اضره دا نايؤطلا ىف اعد ومىااينطمانذ وا ظ ظ 0

 |. خاوي زيرجاتوهوانايزعلاو طز نمنر ويلا نيس نع نول مولا قاوم يب ١
 0 قايل ةركشلاروررمل ايتعا يصرب رظتشمر شن |نمجورخ يال اجدملاو هاج ئدئأعبرس يد '

 1 نع وتد لوح حلال ا[ متلإب راررلا ىلع ثحلادصعلاو رمأو ىعداةعاسلاو ةعاسملاو ارخ ٠

 دلل ليلعت أح املذتنال لبنا ن اذ اهياوعر امس هددت اياوركاي هدزقاو دو ةردرع فانه كن ظ ١

 لب لوزا قول يساوي احييك باو سن تحي يك ١
فز رلا بلطف اوركاب كك هعض وب ان لب فيعنص ىسناا نع بحيلع نع ىسط اف اهيرم ظ

 | ةدفلان اخ وملاو 

 لاالا لاحزول كثذو ئزرلار ار ًللساو جروح انه رفظلا”نظموصىاماخوتكسو دانا ْ

 | ةجاحلا ف سلا نا ركملا لاق انها ولادز وانا ةلاحراب د ل"ةلاح و نكت اد ١ةلاح 1
 ظ كذا ام ىابصار ,رعاشلا لاقراشلا ضاواةكرللا وهركو رود مره لا لاوزلا مم 8

نغ دع وسم مره و ببتم هرحأو هوم هبابشر اهنلا لوو ليلا ى ل عاجلا
 ظ دانساب ةرسااع 

 | .ابلاو بجاولا 8 دهيعنع عدزخلاو هييفكي ىاكرملا سسك سحب اصعس فعنمل فيعض
 ظ 0 و مالو تس نايا يعاكس يارا ذدديز

 ١ دانساب وسم نبا نع طع بلطي ههرامو ةرو لم كذا ل 4لتر كس هل هناء تن نم

 | لول وج نيدزغم هذيان ايلا نم ارهاب ايرسنب عبرلا فحل فيض
 | تود ماكحاب ني قي انيدم لسد لابو السر درجت هل كيش الاب هرذأب تبضر لويد نا

 هب ليها ناف يويسدلا نابيالا ماك ديلع برجا ةداسلد 03 لاك ذاخ نأي د٠لا نع هرغع
 | شفاارهالا بسجل فيوض د انساب سامع اهبانع يطرح انمومراص يختي دش

2 1 

/ 



الاب هيلا راش ناهداعمو هٌسادمورُ الهاف 3- بقلب ىأ
 صوم معتم نس اندر ىا مباص

 ذاق حرم ف نورطدو ولاعلاوادباهلان فان وي يتدوا ني دق يهباصاب ل١ |
 سفنليال يح هسه ثق لع أمير دقي ةلكم هلرانص تحج يف اقندرلا رضع نخالا هل نجيوةيب
 "هع ادب ثدحاين وكنب دف هيل ارامل دارملا ليو و ةببمسب نا طيشلا هزفس الو ل خلا

 . يهتم هيو دانس اب ش١ نع بش اف فر اعتجربع اوه شدحا زر كك ان » يق وأهلاهيللار اهم
 ل ىّن ناوعربنادازا اذا هرضكب ىاأوع ندر ش | بسك مل "كرته هيذد انساب كررت ىف نحو
 "يس ازغ ىط هاباع دلك هلامن ب . اكزيبومل نافتنيلا واخ او ؤضراويفروغ اروبا

 بس نع ند و يلف نبارع لد ١لاجر هلاجر ورعتمانب ابن ورحم دعس ني ندزي نبا ٠
 جيل مي بريعملا اها دم زل هوك داخل" ئيندلا يف هلاتش مهطه لنحلا كيتا ب |رصا
 “ ىرلتو يعرلاو عدلا ل اهت هلك مع ع ف تاتش اوه اجردحا داس ايي نب دمدس نغ يطرح
 نيبجدايا ولت ااه تارلكلا نه سنا تددطس ارو ثن ون وثرج لصد نأخ هفل امل

 دست نموا وذ فينربلك داو دف رشلاو دل: ناىعجسو هنلاالا هلا هايل موي ناريمان
 ينس ئرمل نعبد لسملا يال اصلا نم لاو لوف ل ايبانكو لاغالا عييخوع جون ند وب غ
 غزا ايلا# دوخي مف درصهأم ىلع ارب اص ىف اقندلملا درع هرج لسسم اةارملا هلشو لخرلا

 الثني دحو ةرعجدل يدض :رطصلا يار انس نا نع جرح ئسح انساب لوصملا يلوم نان
 رين ينف هب انجب نمو لاه قالو ءيذ ةفلكال يذلا م السملاب سس لاين بيرج موساو
 نع ل“! جاى درسا لذبب اس |أخ ه السلا طب ٌتلخج اهاذا «رع سلا ل ائازولو عا

 ٌعاص دصتبم ن ضلا سابل ىهسسلا ةياور طفل ىسبنرببكلا نه ةاوم كك يعض دانس ب ىسنا
 طوخ رياج د ىوس انا لصد نينه ولا | اوك ةمسل اجي ددمدس اماهياد دهزللاراهظا ون

 يف كمه لع وحاذكريبلا لاق اريثل ا لاقتعا رمح نو دريك وما يار نخل بكر و

 انعاخدحُند "احلام ةبنب ثانوكذملان١ دعتلاو هبل ىلع ل مند نيد حز ياو
ضص» انساب تربع ىلإ نع ضن لخير يكتلا نه

 البارد اوه ىذا ٍ ' نه اييرب يئدذرملا هفه

 نعد اولا نم دباناه يلعانأ سا ناعا ياهي انلا ىف صعاو ىنينصلاىرشا وة أكْزرلا ىذا نم

ا لوو نرحل با يعدي هبو بجاولا عم سكاي مسلا نا يلعب دهمثو
 بول عي نجي ان

 اف 8 ئح انساب مث راحنبا دين نب دلاخ نع نكد غنصزلا ىف اع شيسملا عند يشلاو
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 0 ان + ءاذع
ي ض ماد اسمزم يا نت مالس ولالا رم حيا ةهزلا تم ري # شائادلاخنا اق نك هداضشلا

 ظ ١ ر

 0 نك حاسم ول مد جوده
 | *اةر وإلا ربرحرتاج نع بح همحاو لس ل'ىدص ف ريفا تشاو اعارأن ياو ل لاك مل
 | تافاضرلا دامب الك ملف ناوكناد درب يح لا ولهما كم اعط اودرب ل ينمّملا نع

 | 7” ماعطلا ماعطا 2 ارب لف فيهضدانس ب :شياع نع دعي دح رماك كوي ةريعر دب
 | نيدلاولارب هلادبج ينوب جزع كنييلاو نطل اب مهبط انفو نيزهاسملا ماعطا ياسر
 | ةيدازهو هماقع موتدو هنع بونم يدداوججلا م يرجي خد ال ع هيلا نأسخالارلكاب
 وع ذاذهو ءلسره يرمنلا نسخت شرعا >اهجلا لاو 1ءلاح ون باسل باباوج
 ايل ديزل ني دلاولارب لهوا بسه نوكيالخ لع نب نسا يلا هرنعو وليدلاهازع دمه فلوملا نب

 اق ١ قزرئا صمد جليم رتل يذلا بزكلا وكيلا نجف امل بسلام نع ارنا

 | .اضتلارب للملا ناكر لاو اطورشملا زوما عدلا واكرقفلا بلت نايا وامحرنإ قضت
 ١ اضهودفاث اص نااضق ٌفلخرف ططدزع هردودلوو دنس اك لزالا ف مريم ارع ياويل 0

 اي ةزدو لف مهلا يال ماوي ديف يلاوعانف عوملاواةكيفلا نص فب كمت رو
 م يات جردةدايز يانج ردات نيلمادلا أميل مولع بارا اعلام نيلس رح.

 درت هدا رمسم يف دوس ايه ركذ اب نيد وصوم راو وهوا يف نينولقعدل نع رهن لعا

 مكان هرن ه اقرذملا هؤعضو هرب ره ىلإ نع لع ب ويلا بارك ىف ف اهيبعالا مشل ونا 1 ا اا

 ع انلا أش ئعاوؤمم دنا نب دامك مك وانس ؟.مكرتد ؟ركذ ملخت نا عاذ عاهيهاو يو
 الشان نسح دانسابرغ نع ىسطرك ذا ل اجرلا نغ وامس فهدانزلاب نمل اضوعتن لذ ٠

 نقداضلا نعاوزع دعو انبا كرنب مث وبما يا خابا اورج م اق وبلا انا عوو 0

 يل درب ىلخ راع الدي لذ هبحا يلاد دعا ورب نها يا لا تست دو ع
 ظ .نكتا نم دريضعل ةوكذا ذو و نضوجللا نابي الاب وجو هدو هاهاشلا مور كلا نموها

 ا .هدايزومو يا ادطلا كرب ع وم وه ينولل او وصص مكاخلا لاقرب اجزع ك نط هةرب

 .. مول دارمي ةكذك# دعت ونجولاوايلمشي ديلا يت يا هلم ونمولا ن دبل ىف هو
 | . ذاع كحد رح ماعلا عض نعال لج هركن لاق فيحالاهلعةر يشم يوذدي

 ا / 07 . 1 ا 3 ١
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 هم بع نقدا ندلا يشل 8 غودش نانسي عي ولعل ؤد نمهدانسأب يسرنا ظ

 ةدا دا نع طق هل يرث واهم أنم قامحارب حل اسنلايورل بدلا يف سوم ضرس يا فل ,لهطخم
 ربع نم امهوحرب يا زنا, ىافكلا لاتشل دب مهد درصحيا ل, لد قروش نسر كا ”7 ٠ . ه5 . 75 2 03 نينا . » ٠

 سس ل قنرددعلا يف نع دارذ الا يف طف مك تروع دف مس اه ورع لاق هيلع علطا نا ندر |
 ياني دلاو ىدعلاو'هلزتملا عانترادملاو يل ابن سل اب ةب اجقا م اةامالاه نوم |

 هريذ كولا

 ةرحئلا زع يدع ل ضرالا ىف نكملا وادعدلا ىلع صينلاو ننرارلا ف ولعلا ىاةدؤرلاو أ

 لب مل هنوف بستن م ةرخدلا يف هل نكمل أهل صنت ىل'هل سس و يورح لا لمع يعج يايثدنل
 عم هيدرب م ماع باطخىس هع ١ اهردع الاجر و بتكون ىف ب كبحرمايب

 عملا يو اظلا مند هلا يف ةعاجلا”ةم | فاى شسملا نم سوك نه .مولاو داب نمداشملا .

 دور اهج عيصبنم ملف طمحص يذلا ماتملإ/ وذ اب رجاسملا ىلا ليل الخ ياادتب وكمسب هرلظ

 هريوش ولام وايد فوج دونا هذ وعلما نواةظشم ها
 ا ان امر ىلع يصل اَدو يدعاسملا نورس نبا ليوم نعو ىشا نع 2 هك يك اجر
 انبثرومل ةياود هزه دملاب داو لموملا ن وكس ءةرحوملا يطب ن نجد # نب اوم وعضو فلوملا
 ا وكي ياليل يزن نع عازم يلع ةياور قو :نيلإا رو نه هكر لع سك ور فلل الها يبيض و
 ةرصخ ةعاسلا واناتلسرا يتسن كيو اردد و ةشاعنع َر ازلاركاه ةرحالا ىف

رد : يعس ولاو هابابسملا نيعبصالا نبتامكت رع: يضيع ثطع دئذرو هقم لوم
 هامش نا

 للأم نبا ىضازع د ميز حالالع نيوصالا ىدحا انصح ةاسشكا ىاسلا مارد لع نسب م نم

 .ماهالا لاق ف اكرجلاو برعل ؛ىس انلا ىلإ تعب رن اوره وهو يدعاسلا دوس نبي نع د
 قرف لاف ىلإ ديس ملن اذندف ا/برعلايف اف هلكايل ديس ملز أذ ضرتعاو فلكل. صني

 هديت منن اذهلا منيذللا بلطملو يلون اسيفبريلاف يف ايست ناخيث ىفص يذلا
 [ يلع هدلا رص طصملا ناكو فل اخئم فرم لو ىف هلا د ئنمج فلكأ لذ ياورحو ىلا ىل

 /دامنال عن نال عين أنك ةوعدللا متر يفاها دل يجد لك مايد الا عضوا فرعن بع
 نع ةناقط دعس نناةيارولا هد سرد نم ةوعدملاب ىتجح الد الط هلا ىلع اوع دبع ىلا

 ينباع اقبطريح م ىا مد! يفد نندرف ىنح نم تنعن كلم ريدعملا يب نازعم نب دِلاخ

 نرلا يف تنكح هيد ملاعب ملاعواهابءهه١نا نه دنانزف ومس تط دهب ”وبط انوش انرق

 --ي

 - اح مسا

0 

 - هيك.
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 2 يي ا ع + نفع ف الو تاهل او يوسع 1: 5اال (اناسوع رووح ا تع هس اء ع“ 4 22+ ٠> دس هكا لالا

 بس دانا ندد دو لا نرملا ىف رهط وح اباذاباب هزصالا يف هباعن : 3 ارارئش تنكُي ذلا 1

 كتاب هو ومع لامامأ ميسحا اهو .رئاع "ين نها يلا دي ايادجبا نعبر نمل يلع لضملا ىف ١

 ثقل ماو ةر درع ىنا نع خول اعلا يف ددملا افون مدا اونب ىّبس صريح مداينر

 لب لا يا بعرلاب ترض هيلا يشل يلع سيلا لدا اوسح ال برس يبس نازل كلا عمايج.
 يار نم هرم يلع ٌجهاهدارا ضرالا نب ارح مين اها ان اراانسو ىانعاضولُك يف

 ١ ”ىيطحىا ينساب ديا ور فد دار الاب ىدب ٌّق افلا ال يزيللانبل اب عضو صيد و ىرك

. 
يدرطلاي ا سلا ةرمنجلاب تمد لل ةردرعلا نع قوليسدلا داشسعابان احدا

 ليال ة
٠ 

 »دس نآب ىئعنرط يئس نلاخ نمو لهللا يف .ئيم ديحؤتلا يف ء كيطنح ىلف لطاب نمد ركن

 ا ةلضن سلا ل بمايلاوضرلاو نيل نم هب رم ١ أوف يلو يتمم نمىبه يل نيم ست دعو ظ

 0 ضفخ :يفا س انما ارارمي تسعي دهاوّتس هلنكك بعض ه انسإبر باج 'عطخناخلا 8

0 عاوجاو "كلالاى أمس نم ذو يلع ظالغالا كين ين امرلكلا نيلو
 21 أمتناو 

تبحو رلكتمالم ازعل وزال ان ينو اهؤعىيتملارم لا
 َ هنو دحا تنسحو هبت 

ل عرج ٌتئانملاو ند وه يق كي نيو ان ىلا بولصلا كلامو
 ظ | ارالا ىلونو" هثرمتملا وها

 هب هنن ىفح فيسلا,ّّىاسلا ىدد نهب تنسب ل فيعض دانس ابرد اجدع بطئتشتمل

 00 سال ةرحو اود دللا دبي ٌقَحِِح هفلبم علال ناللاتلإ رم اا مش ولا ئم هرع نكن أذ

 | اهصاخدانم ميس ناكد انشلا فن يشر ظن قذر زمجد هلوسر نادومّشو ىادل

 ' لما لدح داعرع وهن اد نولاو ةابهللا نم هلكاب ناك د الاوان ناك مز تعم نا دارملاو

 00 ةدورعح هذ نان ااكد قرما فلاح نم ىلع عب ' عما اب د افصلاو نرسل و نارا

 ,لح يأ وه نقم وع هين خا دعم امو هع اعلا ظاخ يم

 ملزم وق ايشاهزم ىسبال نهزكت هدا |.يكتحا ىلا مالا نم هاه نم ثنإ ايم ءاميصتم لك نال

 ١ اددرن نمل ابعاد دا قيتسن يا اييع اد تثعن يرانيلا هتلعو نسح دانسإبرع نب نع بط عمح

 000 يطا لعا دبع الوش ىدهفا نم نم يف سيل و ئلخملا ىلا يا هيلا هاحو١ ام افلسو هني ارص

 يلو هال زل ضا هللا د١ را نم أهل لضنل يتاعلاوأب دلل أنن بره ىسملب اقدح ورع نم هنيلذ ىلع

1 ّنِلَخا ىدلمخ صال ن وليم عاالسرلا خو هلل هل ضنا نم هبل
 ن در رع ل 

 مالدي ابحث انا ناطيماو لس يلع لمجؤم نورذند و رح لعرطف كتف نم
 / تالبج



 هلباج طش الان اطيذاو ىتم لع لجنه ن ور ذنب و يح قعرطف نم ند شت مجرطد د قاف
 ”لمقلانن ع نع دع نعام ناك رهن فظن .نيكيردل اها ٌقاسس هلا هلكت ن ١ تدلمجرهدل

 ارجأت نيل مل و هناا ارعال ”هلتقم ىلا رع و نيملاعلل محرم نعت عاطتمناو ىعض هر
 درس ناو هنيزبت فرحا "ةفلابلا"ةغصبا عز ةياددقداعراز الو ةراكلاب فرحا يا
 ضل ئيد ضرا غربي د كدا نم يوحد نع هن سرس قو ملا هرك ذا نط وب ازهو هتياعو اهب هع قطو هيمي هدو عماد اواعسا يلع نئلخا ن ويكي نيذلا وا ةناها هلو د رصإهاباوسب جذل ار ادلب شد نه ياما هن 1

 راشالاو يس اص وذ ضقن هقرط د دقس نجف نكك قيد دا ساب س امع نإ نك لح سمحو ١
 سرح نهر اضدالا ضعفداو مالسلا هرلع لا لوك ثيحنخ سداح فب ضفدا نا ةرتسح يارمك

 ره رن ؛ نا محق ان برعل !ىتفدو ةىتنل فك د للان هلاوه هرصان و هدره اظ وك

 ان حدانساو رس هع نن اًوع بط ىدامتعالاهل ١قافنلا دارملاو لاورهتم ولا نوكنيح

 اتسم هلسرب ياءدماح نمّيف انما اكبو هرلك نزح نهياهملق نم ىتهان نموملااكب طوج
 هب اوم نه يار طق الازؤ'وركب ف فض د انساب سد لك زع لص رط يع هع دمل اسد

 و ساو رامزملا لوا نكمل ناوتكولال واش لولا ىكمسللا ةرطقلا تقولوا فءوتدواو

 ؟ركاشنلا ىلس ازغ بدنلارمهالاور جن ' عاطف «(ش ىف اوقع مل اهلل ليخاهوقد دا,يرهسلا
 7 أو تشولا خرج هليل هد اهوم رش واهيلع افاد يا مولا موب ةالصلاب قاورك ل

 كر نم ناو هله لا رس اك فعلا ويس ميرا دب دس قثدو نعةالصلا ع اخاو نورت ل
 اوفلب لف ايسالا ىمصنلا نب عردرن نع بح همس هبا طنا هلع طصرممل !ٌةالص

 يا د اس اكو يال دب تيجامؤتةمل باهي كام ماليا
 نال دحولو ساءلو غيلَسل ١ ىفه دي ام لعا لهن الا هيصخو ن أملا نم ةنفاحاو ٌةِنا بع

 512الانع ريف عج و اره يع ضفل اهبل لسع ا ينننح اون دحو دش عيل يلا نيا ةجاح
 نداوا ٌوررح1ل نا عرجالو واب زكا لج ناالاءب ثد دولا ىف مربلع صال” رخال د

 م االابلهلا رينملاو مو مقفب سريان و ذاملا نال رح اح هبفوزاياع
 غ لي ملو ارالأ ب طسح ىلد غيلشسملا ئح علسربلو ىف اررعتسم ىلع ب ذك رهو |ميميشل
 نيد ذالا ةرهز تلح يلف ياد ان !نم ه دونم مولان يسم أ متيم د اشسالاهععع
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- 

0 



 ١ ضاياصو ىذا ىا[مارااولب ل باطلا بارع ل١ نع ث جرش كفو امرعالاو هجر ا
 |  ىاوتسابك صول لج اكس ١ مورس ب لدهن صوت ناؤشاماع لك واو دن يدنت نا
 | . داس اب سابع نب انغ رازيلاىسملاب قرش ون قارنا اب ظلت ايثمالان لةوبطفلا ىلا

 ”  وره الكأه نبا سس ا نع بحد لوهجت درو ايؤشلا نإ نع بط يوتشلا عضل فيعض
 - يشكقادحاو ىن بلطلا اوندو رش اهونب ث وش نك ةفيعضاهلكةهرطو قران لاورع
 .[| مس وكراش لكنلفالص اوس ف شاحب بلطلا او فلا ول د مالسلا وردا فدحاو

 | طم اريج نع بط بلو مساص يوح' نفؤنو ىسفس درع ىنب نود خلا ىسعوف ٠

 حد تنكر مذ سلط ينب تييطع نافع وانا تلق رف يتلا وو ذ موس مطصملا يسم امو
 ..مهسالا سس يلا ينط ذاظفلب يدا يف وعد رك ةلزتجركو وكم مو
 | يدوم نحالدب هدعب ام عم» رج د اهي هراوك نمل مل اصح يو سمح ن ايكراوا مراح د ىلع

 | ذياهك حو هرنس ضرعاوج نأووم داهيجار كيو هاعدحاو ١ رب رس ءادكر معن ديل دا

 رنح يف ام "ريع د ةليالملاب ناييالاركقنردلو دنا لويسر انيغ ناو هيلاءلارل اهل ١

 هاما ١ملص١م اًئاو ةكذ مزز رس باجاه كب لومسرلا يب دضم:هال شل بدرا ننبه
 ١ فدخل يطا ةاكزد'اطمل ياابو هيلع اص وارملا يا ٌةالصلا عاد دن هلل هوأت تم ذح

 , 2و نضدالاذ لضخالل أهدت وا كرك ثبجو اال ٌدياور رك ىف هم لفل ىو هب

 / * اصلا! ىلا جوه أقر ةعاطتسالا|يثرو ءرك ذم مل ن اضمر موصو ةبعللأ يلا تيبلا
 | ساوءن نى ماين ىحال اكءبكرم وان اكرك هزمت بل اه د لفك رض هد دب أما

 بف لطلل اب زاعرجج نبا دفا ذك ىسهحلام باسر وكب مال ةكو وب ب اطنملا نش ارع
خ هجر الا نمسا ف هوج ىحاذ ىسبئلا ظل نووداهاو نلوملا د نم طوس

 ىوكبلا ص

 ٠ قيعص دانسأب ”ريرع يف نع سط” كرب لظعا ىينجملا و و طاشملا تلهو هذ وك ةكرل اب
 | يا6دقلا ذوب باطنغا نب رع ننا نع لاي لا ماضي ى ا حاضنالا بانكف ققلا دمع
 لمسح مل ناو بغياب شري يا عقلي نيلوح رديملو يذغتلل نيل رع عطيمل ىذلا

 لسع قنالا يا دين داججلا لون كيذل ايم يفااهيلاز ىف حاسي نومع هلوبل سس هال
 رك ا زع دان اد ظلغ ا ههجازم لع دريل ةيلذل اوي ن وثاسامج ارياسك موج و
 َ اهلا الا ىشع اهنوكت ءّلنعا عاج يق رخل بسس عاطتنا ياطلفم لاثامكضو

 1 ْ ٍ ١
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 تيب داس اع ئعد د نب م>نهزلالكذ فاز اجلا بلغ ! هذوكعم ناربالا ىسن ماو
 هزكازحال ترد و اجرت نزع هاما هيد هكرن لام اناوا١ اوك ة دب ىانملال نون هيذ ن أيبهدي
 ىيعص جانس أب ند اع ننا نع باويلا ف عيشلا ونا هلها عامج ةبشرعدل ثسو هلهاداّئز
 اك هلو عارحد ىسسع يان لخايؤه ذك مايوإلايع ورم ف ىلا تاع . رجلا يات هللا عدس

 فسم نبا نم حرا يذلا يرسل تنم و دصتلا انوي اهاعفي نااسمل زج ينود لسنة
 ءءلص د)لاواق الص تشو يا ةالص لقد ةلماقاو نا ذايانينا ذاك نيب طفيعض أنس

[| 

 هولا ويل اوك د 0 ناش ىف لعفلا نم اصملا هاون ددع لع د واننيلث تو ؟لذ أن

 اي اذا نيب ىسممل هن اذ برعملا الا ٌةهزص نب | ذا نيب لد ئفدم نب هانملا دمع نع عد ح
 م ىيوض هانساب*ددرب نع دازبلا ارق و لوا ىف برقم ايةرد اهاج دشإب لص اهساماو
 ملا نيدو ابلاغ وعم باطنخلا نال نجرلا صنحد ناش الا ئيدن لجرما نيب ن اسم باور إو نيب
 نيب ءلصو اههكرث يا ءالضل اككرت ديبكا لد نط نيد لركو صاخرغ ماع ىطعرمكا هلا
 الب اج لمحملا نأ زج, وع ىيشملا ىلا ىَّسملا صوب اطل انيدَق و يلا لصون رمللا نيد و فبدلا

 امو م راد درج 'هرح ضد اذخ اور وكل ١ لعش هلهف ناو لب احلا لاو ايوكرتا د اذ كلا نياب و هليمد

 نيم ايل ضع الا ا برحلا يوي ايم ليلا نيب مل يد انها هجرتج لورد اج نع د تدم
 .نططستلا ب دايو هندي ولاوح ورك ل نميوو ركام يا ةاور ف لو
 ميارخو نب دملا ةذف هيلا "يىيملا سيخ لكشب اى اسما ىف لاجرملا ميسم عرتعو نينسس تس
 ًاعرخا نيب انولرو نيس همس اهدا و'هىيلملا ل21 نيب ناوي نا دلآ نونه ةعيسسم ىف لاجمل ١
 سمس نب هللا رع نع ه دم حرم رش! ةكسس ىف لأجل م هرح عجانولل برك ةرمةنيدللا عفو
 بح أص ءيوع دياه م يلع هاقعاو نكرل |نيب يمد هشو”لمملا نوكسد هدهوملا مد

 بت نا هّرهاع نم يربو هواه د يرعب ١ قوبارب الادب وعم وا ةيسه شاق اضاع
 . عبس أهل ود دا ىلا لمعلا نب /م سامع نت انعابط نيعية وهو بد قديص ؛ركذ
 ًاييوصاو توب !ا_ضوع ؛ب اع ند وما طخ تيداز مبائكا هش ىناذك مع عمجت اقع
 سيحل ند دحج اشم نيملاظل اب ن م ولطاملا قانا ذ اىل هد هنا يدب ى دب نيب فوتو ١
 م ىف اقلام رس اًيرلا دوس ئه فوه 9دعن | نما اف رجالا لن انم نم لزنم لوا
 كأي اي هعاسنا يدب نب طفيعض انساب كامب ىش انعراجلناذ

 سلا يي ا ب يبو جمب وو ل وم بسم نس ريوس رسل .يبوهزروربس جنح بسمو يسر ا انج دب بم
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 . هانم قعف ةعاسلا ي ديب ئيبرهط ديلولا ين اذ اخ ع بطرح يدرطملاو نسلايئاعربولا م
 دوس :لظم يارظملا ليدل عطَمكس ص امنلاو دب اقعلاو ايهدلا يف

 دق اًدناور ىف داز طق

 ايادلا نم رعب يهني د مو عسب نم وم ىسمو ارذ اك مصفو أش اكوسهو نموه لحرلا عصي

 سموا أهم ميقا يلا ةرروصزب وح يسم "هعاسلا يدب نيب كلام نم ىشا ئع كم
 .: يا م ا اوإح

 ةمباايف لزم نيورسم هق وقوعم يال جر د نوئبس نحاجلا دباعلا ولن م احملا اعلا نبي
 ديو ا برك نينعكر إف نمد هط شيد دانس اي رارع ىفا نعرو ىيكَتلا نيعضل "اي دارماو
 ظ ”ىدعاج مو سس ذأ نع هددا طر انس اع نع يع يمك ىف درههشلالضنلا يف نضفالإ ىر

 هاوس د يب لاتحاد *ييع ىلع ضف همضن يف لمح ياريم اع يحد بع معلا مار
 | يجوأ ميجا كاربت دمع دبعل اسس هلل هل اريل ل احملاو ىبكتاادا تن يام اكد ريما

 ال نتساءاهس دمع دمعل اسس عرغو لتس ةرمف هئلاخ نذ هر قف يرتعاو هاوهرل نلحلا
 | اليل دوناقم اون دناويهفم اون و بعلم وهي لع ب أند ماعلا محو ياهو
 . ىدملاو ةممحولا تبب نم يل ارباص ودارت رك ذيب ملو ءرش لون مويل دج رد
 ٠ "ذو اج وهو ناشطلا نم اذطو راو يكن اوهو وعلا نم انتعدبع دبعلا سلس
حلارشسح دوي دملا رباص وه أمد داوملاو ذبملا يس ىاىهتنل اواديتملا وسو دحلا

 دايس

 ..اييدلا لطي ىازن دلاب ابن دلا يهوه د انش ةريتم اع هرب ني دبع دل |ىمس
 1 ناهرطلاب تنسي ى١تايوطملاب ني دلا لمح دبع دسلا ىسين"لمحو عاد ةرخالا س

 قوت دبع دبعل |رسبب عيع هدو ياد د وب علع دبع دبدلا سس ثامرتلا لو بو
 || تريلا ئدحلاو ارلا نع ستكر درع دعما نسب ىشنملا يي وص مشل ابك ص ملضن ىا هلي

 ظ ناععالل سلا ديعلا ”قاضاو امولع ند أه داهد يل الع صرح هل زب يالا نما سكول وامل ني

 | لظم انساب هيرشنفلا ويلا نطو 'هلصملا يعم سل تندا دودو زف عطار نت كو
 ىسد يف رلا ”هرلط عنصل فرعض يملا ة ضخ و لملم سك راخخ نب متن نع بص بط

 | رادسالا اذن هدنامحر انا هللاق واعفيل يلا ةججاحلاوكت تروح ىساح ارك مادبعلا
 ام ومب اوكو ل ند عرطن و :يللا حرسمل دربك ومهث نق هيلا اسال ا ناو نوح

 ظ بج
 1 : | ٠

 لول نو شكلو | اوصدملا هي عطر ,مارحلا ثيرملا سبب ف ئيعض دانسابذ أعم ئع
3 

 | ' 1 3 ا

 اى ١



 1 نع دع ةروع نس انل د دعي لمن افلا ىلا رظنلا هرسملا نم نال 1 ذ نع لي دأكي كلب ابلاغ ىا

 ريال أم و ةرنوعلا هبف ٌسسسال فاس ل تيس مارح تيببا ىسب باذك هيذدد انساب سابعا
 1 ل هاو د انساب ين اع نع بهابل اع .زرعتسم دن وكت ىااهرسكو اطنا دنلسو هيما انثما ممن

 ب اد ةغاضب ديالو, را ا اواني بشل يسم
 يم وسي جعل م ناررإلاب# 1170

 1 قاف ادب نسنرولا م اول ماوطلا سبب # يتحد انس أب ةريرك# يف ئع سس اسرعلا و شرشمملا

 ربعال/ذم وه د نادزناماوط اضداوحو تسوي ورك ني د فافزلا سرعل ا ثاق ثلا ماعم
 أدوهزم هن وكيع لامس نع بارج ف أنيس ايد هلا هل ائوشأ ولا يعي قطن ماعطلل يس ١ نال
 ّن ويش اوما هلم جملي مو أشق لادن وع ادب صخخرلا ذامن1كريضصكو رمملاو نيا ايسما اقعد

 ىسسب مث هرب ربع ىفإ نع 'كردم نب ديا وق ىإ طق ةمجاو دئينيح هيلا ةداجالا نال اموم لد
 . فرأت لدنخوح اهي ٠١داف بدلا رياعشس نم انس ناف فيضلا نونزتيال موق مولا
 1 هتلر وسب نموملا ىشم موق مولا يسب ف ئسح دانس أب يهيج ارهاع نبا ةارّصع نع بع ب
 ْ 1 .ةسعحاواز نار ضال و ىذالل داصرملاب ماا نه واود ييامل لاح منع ركب و مهيهش يل ناكل اذ

 ظ ظ هراشرلا رجا بسكن ىس طركتم لب فض دانسماب دوعسم ىبا ئكزداعص ثم هايس واأع درس
 ' رارلا نيش يازرلا ىلعارلا م دعس نش أموانزلا ىله» لح اثام ا هشازلا ملا دش و يازلا" دب

 0 0 ل يمد مود ل ون لعاب ضو ضاطو
 اا ءلمهملاطلا_ركم قدرل ارريطم ىسسب ضيع ه انعاب ةربرع نل! ئع هي ْنِج يق ممن وكب و |

 ىنحند هدصاؤم يلا ابئرماورعز رن نالجرلل م داعث وس ١ ىا أوعز هررطلا هانم دس و

 ١ يناشد ةنيذع ع ترم بوك نم برتط طر رطوعاج لا

 ْ عجرمك مريم انهن سيكو تيك هيا تيم لوب نا مكين ابا يش ياه وس
 1 ”.لويلا رسم وانوبلا يشد ىس ون لبب هللا نعش وعد ب نست ىلا ل علا هس ازكأ واذك يا

 د > اسم نياك ان كم ق محرعأسض !هاللا ياو يونا رك ذه نع اوموش ةىوبسلكا

 نع لت طزتلاو ىفأ ارئا نكس و "داصوملا يطب مرصلا نه قرب دينعل اذ ١ مواسم اب لسملاه اخ

 , ايف طخ بح ف اهل ىارجكلانم يزن مالسمل اب يدابلا ف بيع لاق و دوعسس نب ١
 مالوم ”ىلطا بح دارمي و ايما ريب ١ ضيخض ىصوخ الاون هب و ةودسم نبع عماجلا
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 ىلا هلهادبع نب ا محارب رسموب ؛ًذرعلا ةباعو هناوا' هاك بوكر بنج يبني ها لقي نك

 ... نكس ةيرتلاهزب يد نع قص 5 هرس ىف صجوعو كالا ةبس ميحلا دو نأكل ل

 2 مول وجب همحو ىلا ىيمغل اهلا دس و عملا و٠ارقا متن هيننا نب ارماللا عقاو هزرجملا

 0 محص لالح بريهطتل افجر ا ده هواشر وهطلا ىلا
1 

 عذ يبرم رح بام لجان رهط امعاولاس مك موو داني
 لخبل ايف لماما يالا عمم داش |بةردومح يفائعداملا لذ وهي امص دازما

 © رمفي

 0 يعد ع ب هال لب دن عسب م ارك ياهرزع ترك 3 نم أدّسمملا درع

 ظ 0 0 ل است .هدحاو لص ومها ذاع :نلغيفزلا ةياضايمرحا

 ظ 6 .ولا لص ورث يل موس لوغلا يف وغلا صنع ودداو هولا, وبلا يالا ةمجيت#

 ويس هل ةكلطاوس و سفن حسو هاند كلمت ناو يلا هأسم هلا ىارثلاب ىول ةلكلئاوس داواو نمت

 00 ئلخحلا ءادلا او د١'فنح لكلام تالزئلا نر وب موشسلاو موس وهو يللا

 نم ههشتلا كرد مزال هن ص ارهالاو ضرع ىلع ناهنه ل اذو
 ههايلااولاقو مر كمل

 هنا ىلع ل هاخاقو ناسملا ين لجرلا د تيب داذادل اذن ىحي ل امو لاك و ةعاخصلا نم ىيح

 ِي كيا زم يركع دحا يله بلت مل .ضول ار لص رع اسد الك همس ىنلوحدم

 نم هله ار نرخ يلا د ذو ةدحوما يبان نسمح دانا درسرملا ىف! نع بلع

 لاماب| يسال ولان شل ذاك رهز وأوضاو اون دب نصت نان ابيل لا ىلحا نم ىان اميولا

 د انساب ب ايا دوس ١و ف راخلا بلعت ن/ةاهاما رفا 10

 يم 'ىبزعلا يايغلاب ىلخخلا نسمح هرلطعم ياوضرملا نعملا ياسلام بن ال
 ظ هداهم اب اجا هجول هى هز طوع و ض ورعل انه د ير ملا

 ظ هيلع ملط اتعركو ينل نانيطأ لو بنا ٌقددْرَنو يكرر محوف ةلض اعبكءام
 ملح هيداعلالةمزاجلا ةاسرلاةهزكلاب دارملاو مام يس نسال ىلالثاهايا س انلا

 مرباط بوكا أيدل سكب ناعمس اب اواو دش و نوما ساونلا نعت

 هي قرت عزم وه إم سر وفا دانس ال لاةاذهفو سلقل اهيا نارعاو ىسضتلاهيبلا تنك
 ظ ل

 ظ بايب يطد بسور دبوسي اهالاو ثيدحلاا نه هلصاد انس ائوذ لامك



 يف ١ نويل كا سلا مبح مويطيف نكد وديا نوكسماد لاي ليما لع هد اهعرطط يف هن ذم
 باعت ىلا نع محملا ازباب تلو فص وح تندر و تصدر سد يف د ئاوةصخر ذ اولدح

 ناسخ يب ندا تان لاجر ون ملا سكو ةين تشد يدلل هع هذا
 بيع ارا نم دب اني درج" ههغيسصم نم الس دلاو يندالا يف «ركد وهوا يلي تو
 "ذه عايل ادد يلع نايدلاتدطازاوجدمه توبن الن ايدلاو ىمسالو ينز ضي
لا يق ررخا ءاص و وز سوه د لك ىضانعبع 3 احن ذاك اكن ارت ب قد 4

 ة/دلا ىلا تاشابدصر

 وايل موو ف ءريريلع ارمس "شا ربا نيب موكب ربل ةبسس ايديربلاد اش لا ا يوب
 6 هو دوب زك ا معانا ةياور يف داز ىدلاورئبلا رشد يب ضع ومرت مه دمشارت هانا

 لزم ىل يبل صاؤن ىف صاح ةداينلاو وغلا ى'ءكربلا يعض دانس اب اكدن مت يف نع ىسنط هولك و
 كل اهنن ىسسن نع ان ى محامو ذوحبالاو مافملا لوصحو اهلسش دكر اهياوذ ين اهصاوت ىف
 "قرم ديبلاو .يلمسلاةعارجم د زل وأبي هلص ىكا ةعامقلاف لاصدلا نه هن لن يق ةلصاح هكا

 املا ضو يم رالا نلمس نعم بع ير هبمف موصل الع وص هلاؤعكى ساو ناب يتلا

 قزم إلا يفااشسرلا لوطو نحلم ار !ريفصت يا ىتومل ازهصف هربا | ان هب و فريد
 براو !ليوطملا نم رّسلاو غر زلا لعد دباع رثكأ هدول نوصل رولا لو رجلا رعد واملا به عل

 ول اطفال هون مولا وف و هلمال ارسم جاسم اهدا ديبع ىددامع نب نع باول! بارك ع ن امح

 لالا نييساىلايف ”لئريلا ب دك رع و ناسا لاق اكاذهس ورع نبا نعت وطن ايفر ا
 نك بلا نش أهلا عينم نب دعس نب ريم نع هلسيس اره ف د ناوحالا"ه | لك هوكتياعسسلا
 موسم جل روجال اركي يع :نيظف|حملاو ىو الل نيدرحجلا مكر كك عم ةكوبلا ف يلماولا اك
 هانم يوب | ئبا نع بص زج بح هنس رعص لاو لا بصنم مل' نم دارلاوا مت ارباو دنس
 انيدوجاالماع سيل ياانص سيلخ لعب يناير ايوان ومع مجري ول ىتانرفاكأ يف هربا عيعع
 نيد ع اىنلاو ىضشاو اطاخناو ف زمنا رف فيعض د امس اب” هاه ىف نع عانس رطااوشم

 ”ةاصملاز وانه[ وك نرلا ورط ا نمر ناب هنا نم عش يف اضل وملا طخ لع َتنَو اكدمهم
 نيل والاب لافشست للو ةولسلل نب سؤالا ملم د ارضري و همحي عن اناطيشملا نم اهلشنو أضر ره
 ةيس ءافلل ل عمفلل نرظ رعبسلا يف قازيإلاه فيعض دانسإب راب د نع هرك لاو ةازئلا نع
 هلييلهد وابا ساكنا هضراي هنه دوب اهئساو يسلب دش ةنال مزح

 لد ١0
 " ليما مين ليلا

١ 



 نسيب دهسا ىف ةدايز ليانف د ىسيل هيضابهلت لش محرملاو لبا اها ةيسملا كين ردكم ةسح
  "دجراهضرا ىف هولا يادوجملا ىف داصبلا ف محي د اسابة هاما يلا نع طرح هزه هنيع'لازا
 ' أبرم د ياا هيذد اعف دانكو مايا هيلعفر اب ةيطخمجر اخ ئصابلا ن اكناوءهنهءزجواوا

 اوف هاهثاربت عضبلا ؛رئام نما عشا نعم ّن هاجارحا مر لاو نألن ان ييمللاب ار قف اصبلاوهو

 دب و دوه باو ض نيس ود ى ملت نيشعت يهلأك أهيم عمتلا ىلا حاصمإا نم وتلا نيدام
 | دانس اب رس لاارنا سو فاكلا نوسر عملاوعب هَ نبا 'هنكأ اس هي ةانمد ن وملاك اناء
 ظ عم ا. ىف فرعلاب سوملا قرتلاو بسجل تاذر أكسس ا ونح نم قطعبلا ادب ثوملا ىانطبأ ا فيض

 ”يملا لاجر هلاجرو رب رنح ين! نع ىسط"هرخالا ادم نهامعن تيما ين ةداينسس نر اكرم رى
 سنن ركوم لدصم لسع أوم الاو ه رعملا يا ئطبلا سعب ماعلحملا لما يق هلكأ يسكب نيطبلا

 هن هل ردصالا دارملا بع هلصا نه هل اضاف ياةل حاس ياهزصائطبلاب ىىذلا ارل اب بصض و

 نع حراتلا يف رتآسسع نءاراغخ يد ويف ارعلااذخ حلا لاقرضخالا دارم يفلان و حدلع دويوملا

 وع هيد نالالصا معي الاب ذ [ٌسركأسع نبا ل او هيلع هلا لص ىلا تاع نمو

 © ربج انلايعو دي تشمل اب ىنب عج ايافبمل اهل هنع ياورلا حال عاضو ف اجرجلا دحا» دوس
 نزلا انها وزع طاب جامل اذ دوه اقرب خب نيوضنا كم للا لاجولا ينيب يلا
 سامع ىنانع ت يلولا نم عاكتلا نيس هبام ةاميسلاب ادا هن بدلوا دويل اجرشس مل نمو
 قندلاو ركذلا حيّ مص أب لا نم روؤتلو اص لاف هاعبس نير ٠ عر ولا اهلّسو ةريتسملا

 داساب للا لمع رباح نع > رح ةكولهدلااىلعلا ناكل دب د يءاضالا ىنةعبس ئعاجت رحب

 "ليت الا ىف مدام ناوب نيد عاض لاى ةئرس نع ىوزتلاو ةعبس نعوم 4 وع

 ينأ هام رلأ نخ ع ايصربع نم ابل وف > وعيسح ندا نعي حو( د نم لل ف ةكرشلا وصب
 نع ابطا ف درس ض١ ر هت هو هاًضري يا ناضل نم ملصلاو بللا" دكر
 لاب كوم بمال السرب دما محلاو قزم يب عال هدا دبع ارش ايوب

 | .رتظلاد مل نعرعتيف ئطتنلا نجم ؛دنعام رعاك ذاف تلسام ةلهالس ف ديحلا ندي
 بح ةل-رم يرعبلا نسحلانع:يريبملا ركب سيول مهب انكقركوبااييدللانإلربا

 وسل دع ل اًقاهل ويلا يوم الما هبارعو فعض هدو سن ا نعي نيسحلا يارنع

 ةئويؤح هم لادم عدد لاك اش اند لضاراخجعو
 1 ما
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 عض دف دانساب | >ررلا ىفإ نع طخ بح هلع فولحملا لعن ثنحلا ىف دعاني ايمعالا ف حقول فا
 هيلعو ابك ل وحان ثيل بط نم ترذسول وه بيش ى! نبا ةيادر يف داز يطنملاب اكو بما

 اخ لمكولا نا فرشال ارييضعب لاهو هٌئطنملاب لوم بلا نا هتسك لوشن هل كتاسل اظؤحا ءاو دشن ظ

 رماع ىقناذ مجم ازهو صن بهذ صن هل لني مل لموملأ تيدارظنملا رجلا م وي لمؤلا شم
 نع ىف اممملا صو وقف ايدارملا سيجا ون دانو يما اصعملاب ضرالاطبخا يمت 'تنكولذ لاق
 ”ويسه نأ ني بدلك ىف ىر ال١ هاذرمو ىلع نع خر اث ىف ناورسملا نب او ىف ىلا همب نحب

 ءاودنسنا يلكو ه اودضرل ةبلك عاضردالجر عالج ن اولف ىطنم اب طكوم السما

 ه2 ّئمْصلاب ءارلع حازملا بره + . أب .رض تهركا نحرئالع
 اىئمجحل نما >امع> اللا و رونا د ليدولملا كل ب !نُكنأس انخارضش هيف و دوعسم ننا زرع طح
 » يايا ةعساو را نااونم اني نلايدابع ايم يلا هلوقؤعمذهو اخ ام تبص
 اناطواو نحا يلا ىشن ءورت هلع ديف ىئبعلاصْمَح و (صري ال شلوصلا ل قد نسحا أهو ند دعو

 ساعه وأهيشر انة دل مك ىرعملا لاك د تربح ان اريجو ىضراباضر امي اتللح تاو دولي لجن قلن ظ

 أعسيؤم مصلا ناوخا دوّمعل يرا ناد بوطخلا يم اصااخاو اعومد لع ضسا نين وربع
 ا ار د تيرم ضد هيطلسا ولا او

 رهان ياو نارملا يق ارمد ىزللا تلا لط عيشاجت همك د ىيوضد انس اب ماوعلا نب اربد رملا نع

 بح هدلاه ضرك ني ناّرفلا هيفارّهد لوب ةياور هيف د ىضر الاس ال مرييلا ياو اكل
١ 

 وا عيبا عض يفر ارحب يّيشمملاو ميرال نعد نادي املا ناابنا دس ناعيسلارط ةشياع نا |
 لاقووك اّسلا دنع هيد اجب أبت يذلا اميل نع ارضا دب اب رس د ةيادد ضو يلاهدي اضما
 "وفصو نّئهو ع نم هب "ىلع اهب امون ل ىدص يااق دصن اف م لكلاب كامو دفينحولا

 ريب فولو دايزلا هنا العاطل يبا "كروم م اهب يل عاتحام|ننوأيعو عرب
 تم ىليل او نضلا تافصوخ يف اب ذك وأعرتم هب رابخالا بيا. اوكا واي شهص يف يا

 ًأعدحا' موس د وتب ماع يقو ىييل دّرلا هنم عقد نص اخ اربد كرد مضاوثبهد |(

 يف اهلَتَخ اذاعي هين ناعسلا /يازلاو اخلاوند م أرح ئب كح نع مه ف ىترخالا ىلع
 لاقل ادجن ىا عسللا | دان ةنيب هلو لصالا ىلع ف انن الا دعب د اؤص نه ّن اص ياهلا

 نم و اره لظداهل ود فلاي نف وه د ع دلاىلع نسما رك د يسم ىلا نع طولا

-<.. 



 يزل سه هنجو اعمل ب درع نب

 اجو شيلا هو هي ف ةرعب فلكف فيض ف دملا سد اج ن ل ءسلع  دملا ىلع نيهلاويلخخ تكس
 ةنيبلا فيقض» دانس ورع نبائع تانيوللا يو ةافيدض جت هزم عنخ يوه يلع يدملا
 ناك ةفاسسلا ىف الادب هرلع ىداامركتا نم له نيت او يدا نم لع ةياور قو ىدملا 0

 نر اسع او قه ةفينحول! فلا ود ثلا ة يالا نخا بو دل ساج ف اهيدن اهدا

 1 .. + اانلا صرح ظ
 ١ نهزامهتبب للخك نادأمف مارح اريظي تيكر حالا مع ارمتم :اوُس ١ لرقلاو هلل انيباوعب أن
 يمن اريح لفع هلا ئنعلا ن وز وا عد أشمل !اهيملع ءاصاخل بون نا ور وضل ناييقني ارمش اذ مل

 ةجم يلو امن ول اَمِسْتحاَُم نب لثم سمح نلاو ني دحلا ثبخىبككا وشب امكهنل عطب
 يلع رجلا نم اهيبج اصلي ال يا نجلا لا باب حاامج ونسال قلاوةلوَّسلا يوروبا

 جهيم ىسح يده رمل لق >رعسم نب ان ترج ةزبملا وحد ئه دب كوب ةابوب د ضمن ريك“
 | بؤيزلا ئئش هد نرلاورثلا ىف ير ايهسبام ةعب انهن أذ ةرغلاو لا نيب اوهب انرط برع
 .. با ئتبط اال قاض تاضإملا عاوال هعجل ندخل تحل قش اك م داينر نم
 ةعبسلانوعالا نم دريس ارث وا نيا موي امه بع يذلا مدا نئاد اننا أت طباطتلل نيرع
 > اراهظاو نيلسفللاماركا دوش ارث ادار انلإ لع الحد زع هللا مرج اهيبلع دوعبش بر وم املا

 اك هلم دنا أرغم زئاوا |رتف اكله يا "اضل او بح ند بت ف طر روع ين! نع ديوان

 ةحلاصٌه جهذ هاركاذاناس داركاّش املق لا ندم لاما ياذ هدلال وسرب اوناك هاد

 | وة دض زل دلا يف ةكيخا جو ىف ء(ست ط ب اطنلا نيج نع بح دبايصلا ئم لجو نع نح
 هه 3 3 ك نياق لب تنوير“ 2

 دولاب كرما وءئدصلا يلع جونو بلع جوه هليل ذا شبل او اشبلا هل اكو |يلغا عن
 اكد راو ةككزك هذ رح دج د هركتا اه ياويكذملا نع ةزّيتف د ئيسحلاب عريسا هفوعابي يا :٠

 هلع ىل وللا ىمسكا ازكى ضملا قل اب هذ دمح رك ةهلملا يف هياد ىف دلالضلا صدا ىف لحرلا

 ىهملا قدرلا صرلا رج هلو يعوىْذهَوملاَق هن ان هلصخ هىلق نم طيقبتت 0
 هحدص

 ظ را كولسا ٍ ويلخوا كيلا اى رطملا نع ْ او اكو او جلا هك ياوريطاماذ

 ' ول ديفا هقلَس يذلا دلادحاو نوكمش قد كي د نه كرص ى ادع افاد هكدض

 يميل نكت لضاو عسب ناو هل زعلا نا ىلاءلك كلذؤب نم هّودصا( مالسالاف واخ
 ر > انزع تبحذحر كامب ٌقلخلاو يلا بوب مويه لب ارهانايشسعو نكن نامّسالل

 ا |

 ا 1 7
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 ةاهايولا مود ئه وما نهر دملاب هللا بهذملاب علا يا اخ سكب ةييححلا علمت فيوص دانسإب

 هام العلا هنال جين أنه ٌدبلخلاب دارا لريبع ولالاوه هاهو اولا جمب فصول البن ترح هقم»

 ى واسا نه ايرث نول لود ىلع زرعول لاى يفتن هي زانواه رع مالا نه نيدئكر اغلا ٠

 أىرسلا ةييلخلا نال يخلو :بيلخحلا نيد. ةطب ارم ولاا ييعسم ىع هناب يشم رولا 3, ويلا ناك

 واح يلع فتم ومع لب ةردربع ىلإ نع م ذك ذنع ناجم ذداب بابجن انكم للان نيالا لاو
 نابزرملانب يولارم أ اهراعرزعي لد هنم ٌمريدص "هلذ ل15 ووح ىلع ةدرملا يذ"ةب وم نغ
 دل فدصن فوض دانس اب ب النفل ب و نبا نع هلخالا مر ام ب ّنكف طةورملا سات
 لإ ةدورمل هنمز لد سد دنهذ نحاول ل اة درا ىذ هبوعع نعومي هب زهملا ىبع نو

 نع طرأ ههه سجو» درع تي و كل علب ذهن ا ىف ان هيلا دو دح نم دحو
 هلع امهةز واجلانم ارهاسياادز هاج رئولا فعضل يحض دانس اب د اكنيرنز

 يا ع اىلك هدرد نخالاعت هدللان |ف مررلأ كا سلا شذ نعى وجل اوصو زاودلا نم

 ةللمم كر ثع اراك هب انس هش هيلعاد اع اهل مام نال :ككصوا ةودح يف طوس
 يعمي و ل وجم ايزضعن يق دين اساب > ورسم ننا نع بص لح بط >ارفالا ىف طشاهيم هادشنا
 يف ىلاعلا ل ز و هيلع اومزمخو اوامحأش يا رسل! ةنعاوز و جدع ضوب لهن انعض
 نادت هونان أذ امامه ١ يف لداعلا نائدلسملا"ه”يطس و هدب اوت لددلاركذ ةنيرْشم لم اغلا

 ص رهأل ةبووص نم ونه أك لفن و رو ريع نم يملي ناب كسرت اعرنو ارك هديب نخا

 ل زعزعة هاش ل هن درج( اون اقف سايب
 هللابه يل هيد ناو ودبل مهدحانا هذ د راو هند دعب ىاةررد شن ىزلاو

0 

 . اهداصلاب ىورعم ار ريغ نب رمح نع مريض يف ن أبز رملا نناهلئلز نم دىهاّمي وديا نم
ع هلي وللا سا ولصل اياه ولملا بتك ةلرذعم ثلا وللا ماهالا

 ىلا يام ولفلا 

 ةماقاسحد يا دود و ةهوصو اط (١ داهوصلاوريهىا معا ذإهبصلا هلم و

 محا ذادرهش | اا فوت ىاةند أهيم بكو يا ة>|,يشناو أ هبحوم لكد ذا هيلع دودحلا

 ”هقاطالاوزيرل اب هيلع وءكلاو ةالصلا دوجو نهركذ امو ةبنه مرره ذأ لمح هلا ئس علب ىا

 | ةسن ةدهوهو أهم و واولا نوكسو ميلا رهن ىدحوملاةهيالا نم هاب نحا نهرا ىل
 يد لاردوج فعل فيدضومابع:ى لان لاك بانك رد أنام نم ئطد به وم



 ا صقل دوا هضوب ؛ى لم واذويدقوا يصواأروتملننخ وا ةاوم لاس لع يور بجي

 ةبنخلا 8 امثل ارلكو ند الانولسو واولأ ع قباو نب نمد هلا نم لج, نعئيع عاش

 ... ” ضو ثادالا فونص نم نط أذ اري نموملا دج ه١و دانس اب ت«ةفورعم ةليب
 ... نوما نادارماو لاعاد قفل ”ددصن اك( ذ نم دلعف نم نامرعاب هركه ياناس ترلؤلا

 | ين نلاوحوال_<مارجيعصنب ملك نب رريع نع صل باتكْيق مث هني هده و هاهلخ
 اذ دعملا نا أك ىسيسخو ىشن ئينإم فاتح الوصا ىان داعم رس انلا نو رج ل هش وب انكم

اننا فوليخا نول مولس لات ضترايجيم يلح اجلا مداح اخ ل ذك
 عيراطلاوزب اهلا ف ىس 
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 ىعس ال فرسلا ةؤصاز]م هسْضْند ىىّسد الام هزم ندعملا ن١ ركن داعلا ثدلتد اك
 أمي ادى

 ١ محملا نأوبحلا نعمت انا ناسضالا نا أم اهر امم ياام ذاهب هصخ راحل يطا

 هراعئلاو امى للان اّسلا اره قوس انارمح ندرَخ هني دلا ف هىملابالاّثي ال السلا فرم او

 ايف د لمش لدحللا م وْزل ةبوعصل هش لوخدلا هركت :لئعو اد عر نه ةيهاركدل عرشسا

 ارم ان ارثم نم ةيادر يف ورش وري و هعرط الد قنج م اكد عقدا ذأ هايف عيه ةياور
 ىف ايو جول مولا الوصي اي ئفانلا هش يذلا هاب هرسض و ئيييجولا ةاظدرللا دمع وتلا
 يسلم كان ذو كنذ نيد ذب لمه دضح مات ع الع و مالكن س ان دنع نولي هجن اوه
 هرمز هل يذلا اوث'بحاصإع تنانستا ير هل درب رمح ىلإ نع ّق يح داسشلاب ضرالا يف

 . هلسح رع برموا جولتخ لد هل سكي فرع هيلع برضا مق هيلع اتخا اه ىلا

 اللا نيه عراونلا لع نيه هب دانساب بعل نب ازع طاف ذ زيك ثا ا
 يلعاذدي اهرانلا حا ىنب رعداسمن ع صو رون نع فص نيزص ىتدولايف نول ابوي
 نبيك وماني و دوب اب زج بولا هاكر ااوع م ذي
 ”هعاوجلا ةالص ٌةهلصل اف أوممخ ىا ا وز وتب ظادج ضيعضد انساب ةرد ربه ىنإ نع هع ر انف
 شت ةلاط لاو هجاحلا ا ذوربللا و ضيوضلا مخ نفد ودهن رين الل ب اطنلاو
 1 ُ دانسأب ىبداربع ننائع بط نيضار ىر وم مامن 'ذكداشام طف دوعسملا اه اررلع

 يقح زم وهد ئه وم ايم وراهجب صح جرم اهماش ماما يع اسملا ودي نيب 6 ريو
 ينانلا ريك ةيتشيلا ةاشملا دلس و ةلمإملا هن ىش بع نع كابط هللا هللا ضرالا يف لام

 | نراقهدلو مدقتمامف ببس اللا ةدلصما مرتك( ورحل سرعل هدلادبع نب غلا ةجيب
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 ع ةردومح ىنإ نحس يفد هه مر ال امؤاذ رج مول لا موي كاريس الا دنس ياد اهلا فصقتم اذا
 ىف اين نهب لا لالا وسن ملا ”م.ارا دا يكمحاب وبلطا هل دين او تك فيعص هدم لل أو

 نلررولاو ل ملا ا اجلا لل يف يد شهاو دهب دامت ايولطاو نودي از اضمد ندرخاو لإ صلا

 نمه عد وهو نائيملا هريلع عن ا |ممرنولا ل طفل نايف عّرص فهو ةرئس اع نع تن جيترا
 ند 0. تكرزلاهنيب اك هْساع تس دح نم سم داون انه لب ىو انا اهجرثي مل نلومل
 هن و تدل "ليل جى نه هب ل دس ١أمئازصن أضمرْس رخاوالاعسملا ىلامللاىت درّمل !ةلمل اور

 هلم ادرتع لف باطتخلا نفر نيا نخر م وكم اهنا سيت ليج هامات نو درعا ىقتن باس ىلع
 اهبد هاف برسعو عس ةليد اهرّيملت الضخ زوجي اديبلع يف اروح يل ا هبركم الش سرنا

 بالدلانبرع نيانع حددت هليل تتهاون ىوفعب هر عططو هيهوصلارثك ةخامب و برق ١ ظ
 نكت عفش اهناب ميت عجل واح نارعو ثالث ةليل/رصلاةهلبلا رع يصصلا لاهم ملاخءو
 ر هه  نيحداساب يراضملاىشانن ءدرملا دنع نع بط ةنيكم هليل اهيموزل ود اننا بهذم

 هلا هايف لع ضو يذلا و باتكايض و ذكداوزلا دنس الا يف رغاعلااوغ
 . ي دزع عوام >دربول هن اللو و هنتت جرتغ رع تن ردللو قايزلا يقاعدللا ادد ةيبححلا م
 كارصلااو رم ظ روس ف ابوس نع لح طملا لون ددعو هللا امس يش ضصلا نيعو ةورصلل ارزملا

 اونا! ىبا سد اعلاراسعابانطاب ةاججل' هردناخ هرلملا هيف نمد ادناو هبؤملاو لوم يا
 نأ منع ناو ىررصملا | وريح لسير باسل هاما دبع ردم نب 'ىوصنص نع سيصملا باكو
 كمل هبه ن افاد اهلا هش ن ارث زم ناو بزلكا اوشّتحاو ةأرفل اهلين نأف ةلكضلا هر

 ناجدلاو نمر ةىلصح باكا لعو لسو ند وهات ق دصلا ىلع برسول ام هل اهو هل و
 مناص كرر © همن نفوكلا را رفدالا صولا هوجن مم نع > انه بجتزمؤي بزكلا

 عانت هذه وفي يان نمل اف ونخ يا رع زم دمتم ندي وحلا ل عبهالا ةياور ينو
 هبل كنوع أش عج هذ ونس ضد باسو ساكت
 منج همبعاصلا همك فيدض انساب اطنفلازن رع نأ نع يع دونا وا نم أهتط رب يزل
 وصلا هوم همدنع هد قلا هممت زيبا رججأو نعد مت لو اياز وسو ندا
 هارد طنب نسخ نعد نكذب هذعلف ماصوهو ءاخا رح ىازا افا هت دنس و
 سلي هاا ورحل نيلذت نا ةموص لاحؤمملا هاذارب !زرلا يراصمل اهئ مل مهّمهو بعص
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 4 ًايسار طش ن اهلدبد اهلها هرين الا ءرع اصلا ةارملا ىو هر أمزار سارت 5ىوتبل أر هب ايلرمعو
 1!  يكاهنعس دوملاة وص اهزع بهذزب ةلكذ نايقار م تداوي اًشرَعَو لويز ةدعامو طش انس
 بصضنو انع يف اهيف ل ازي لد هوالب و هزمت أيث دما نال توملا نموملا اح ركذ نم هذ و نسما
ملاو ننام دقذ ارو دنا وبوس ةضايرو هارشن ءاس اقم نم

 ملل و بازعلا زود ئم هلق لطا تو

 هب ادع نام اهم «كرقد ك ليضف فلاشولا يف ءاوقرس اذ ةايحلل اوحدم ذاتلَق دش «لب املادد

 ينرع نمسح ونه و ن أعمل نر نب! نع سمح ك لح نط ء فعن ةلرشس اهم لف قارد و هدي الب
 1 هيف ل داب هل لاعب هتعنب مل يلا هلا نال نما |يندلا يف نموهم يم كلاّدِرِب

 دج امل رب هي هلم هاجم ايده او ايل ثرط ءلوزمج نبا ذاعم نعرف ءابذطئيعلاناو ودول
 د ١ دارا ن ببطلا م رالي دياب اود اظح من سيئ ايلا وواي يزول هوع يبا ب ى
 تالا نما غفحخ ف ىيعض هلي وب دنج نبا ةرم نع يا وصالا يشل ود دجاسل يلف مز
 نبه ع دالا شوا لح اهربلع لماع مد !ينب نه دحام سيل ذداو أهيم و لاله اخاف
 ضنا ننتل ةظزحلا هباميربخ ناب وعول نيرو :ىعلا موي هيلع هب دل يالع انلئانبلاب هر
  دعاقلاا يل وخط نم أه دجارلارقو مجلي وش ريلارع ىب يسرع طرا ذارغلا يف يلع
 ًأضاره اروي ىبيشسلا ف اجلا هم نل نمل ن ديل عقنلا ع كراس هنافإظلا لاويشلاْ

 ةاكمنعاولوم أ نه سلا يف دعا ناو غطصلل يف ار لاك سبق دما و مزاح لإ نع شدو

 ولو الذ يداولاب سمير عمل اًداصق يف هلاك عمعلاٌة الصنع موملاب .لذفلا هيذرككباضاوزنلا
 - نافل شودب سيف هلصاو ذربروع ىلإزع نص >ىسشمل دعب عمل لصع ماقاو نذاؤ ل لبرما
 . 1 وِهِخلاَو نم واضورعلا ن دعملادارملاو يلا سكي ”كوابم هن أخ نضل ابك ”اماّلاو
 . هل الناو عنجد دن دمار ه اظبا ذو مس١لاقو هيشومل الوب ردع ابّحّسعلاب

 ظ ل فوض داس |ب اشباع نع زر كاسع ناو طخ بع هكر انف كم قلخالا مرام
 ١ ١ تمدح هللعو ىوع نع هصد ياخ داخخ اهب دارا ممل اوس هداج قيقعلاب اورينت

 | ن* ةباوملا عر وطب سدح اة إي اولأم ني سمسا نع نع هيلع مادام فما به ذي نإ
 يل ومد ىصعو دردا يب ناولس م ان أ هيعمو كيمو و بعز تاذ يه و ىس ندر ملكك ضرما

 هموم: رعيس لك هينيع ب ىيعي هل نم ماه باسل ابزموما دج و هه
 | ١ نودقعل نيج هل نال لحانا قح هعهو دو اقلب رماكلا فنا مت ياتو

 أ هيلع
| 



 ١ ثم مجلي ال ثيع دارس وا نايس يضم الزيبق أ ياذهل ازهو نهوم ايان اذه لومي هيلع |
 0 جد ىس اننا ءاهؤلدلا و هئسلا نم ل رعد نيرسب : نام رئاضا هب اولا نرخ ةربره ىف !نع كه ظ

 لي دع مدعو مط وق مطار كال مؤ جد 4 هاو
 كوع تبررْس ! نمل ل اًوِضالْممٌد ارلا أشالا عن لجرلا يرش وح ةركذ دين عراد يا

 ف تان ءل اجر ءانس ابر اها إى وج نرطخحلا دحام هد يئس اذياور يف وحلا لجرلا نم

 وعدت ةخاظنلاو نانسالا وينال ةذاطن من اف لالخلاب م اعطلا نه نانس 00نيد اه اوجحااوللتا
 ذجاوبلاو بانر سيتم هدام 9 مداد ل ددهداور ىف وهندملا ف هابحاص أطعم ناهيالاو ن أيالا يلا

 _رخحاطزصا ينالا لمن اوت اليا [هطنما ورتب نه ٠ دانس دوتبسم ىنانه نس

 ٠ هل ل لهو ةرئيباع نع نص واذا تنس ل نم يلع درهم مديل ريكو اذكالا راد

 أسنلا ناذ وتلا نعاهدعب وأعز اكراو اند |ربحو صام ىزطار فلكي اودطنماوربَح هطاذعض
 فيد داساب شبا نعركاسع ناو دع ابلاغ من اوعا والخ افلخ نيو اوخا هأسُنلا ن لب
 امولكست وأمعأبط و هلم ١لبصا ىلاغ راب دلو لان أف طش اوبك يهاد اهم قرط بطلا لاب

 هلم اب يرخا كين داحانم رعي اك ىنبحلا هل عزل اوضو دوس الا نوللا ىاداوسل ازا ساَو

 لاو كوع نس ياوجه سدو امسحلا هارهلا لاّود دارص الا نموهو عه ياد ويت ن ول

 وةللادابع اياووا د كرورط عيب نه ئيعض سب دع ياه ولا
 اكوا زملائنا ينااهإ هب دومملاب موص

 هبلع نيرك وسم هدئا داع اود وكب يوالا يلع افّسلاىفاو دّوشت الواوو اري يا لكؤملا ىتانب ل

نا سرعللا وهو لحاو !ةربع اود هل عضوهلا اد عضيول هللانأف
 ل ال هبأيرشس اد لوح بلا 

 م دعو ادوقزسنالو نو وييالاىباولا رح كين دحو اماه يف نب ةدارل اكهارقدن ثوملا

 ميثم هدانساو لهم وهم يعمل او رتس نب ةاماسا نع كددخ محن واكو
 اهرلغ خر نم جلا بفااون قصرت: راه مرو انهيهو بنخا تاذنمادوادت

 هستلاب ذوم

 ىو اًذوصل لمجد هب طلختو اىغان فدي نأب ىنيسملا تيرا د يدزسولا دوعل اوصو فوكتلا

 ف اذومبلانابلاباو وار ههوّرماو وج كلام مثرا نب ديز نع ك محن دال ناذ

 ..ى يد ادم نا دل يذل اىميدر جنن الكم لكأئاغاذ اهسا|هبو هنل العجي الهوا ياوجر ١
 .دصلاب ىلا هول | اوكراري هرئعو ةردره وب ابابا فو دوعسم نب نع بطلا ىف نب
 تشيو اجرت دنع هما مكودع لع مرصد كرد يف اهد هدنا فطين( ذحافف ناي
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 | فيجن ور وئا# بازكءيف هانا ريب رض يبن عرف دنع نه ذ نلوم لو مكم انه ديادشما دنس
 | مهلا لوي لاق وعادل وسمو داون ا هحانيصيف يل ةريمز ىف دس هلا لوقت ام ايس هلا ةريح ١
 هنا يوحيو توصل ا اذوي ,ردا نم رك خ بلطب ناب ”ٌيبدحلا لحي فدرتمل العا نهرحا لع نطلسس هر 1

 برص ىلا نع قدلخالا راكم ف بط فددرعملا لضاءاربج هعابط يف كر دوك نع 5 دابع ظ

 ظ ١ ب مت اهضاغ جاسوس اا لو ومره بصر
 | ل اضومْل ينمو ب 'لنذك هيف دانسإب س امعننا نع دع بسلا يف هام شو ا
 "8 لهإّمالا رم وسو وح ضفالاف لضفالادب دلشل اب نلاف ييخحلا"هام الا أباد وهادت

 (| كجانئااانلاب هدد ور نع كر خ ساناار شالا قب هل قخيارمل "فسح لاراساو

 | هاج هركافاا جا هناذ خل اههداتكدجباهيلم بارا ورما ياروصاونرت طيفراسصن
 هبئوون أح نع هافج ناو بارثلا ىلع هنه يرق اذا بويكا عضو دارا وكر ارم بارما نا

 دّس ا وأيوِلع شسنلاص هزم رارم دّسا ياررصلا وما اينندملا ؟كو طرحنم يلا و لور ره ش ٠

 ٠ اطعاالادحا زايالو هبهرجم دنع همأعو »اهيل يف جد زع هللا ]سس يف فويل اخ نم ظ

 1 انْسلا بحانم هد اذ ساندا نهانا ىضعبو عمّشاو لخالا هلم اهكردو الرهتسلا طش امام هى

 | ذل ايخربرضلارِلع مالسلا كرت لو يعض د انساب دوعسم نبا نعرم اهيمهنو اهندملا بحا مم
 . | هبحاص ناخ ديف كركد روحا نش رمح اصولع نامدلا ني ثلا نم لك ضيشب نامالسم نبع درشم نون

 ' | بيعئاراع ةيصولا هكر ط فهض دانساب ربع ا نعرفد اصيالامدجن ىو لعمرب ضلاو
 |. .هيهو ص ابعنلانع سضراعلاو بيلا كا انّشملا ةرخالا يف رانشواينرلا ف نيش و
 | اعدجباوضت نيش ةباور يفدب ىعاكي دج لش ؛كرات اور كرد تكرس ام ”ةعام
 تازنلنولصالا وق ضوجلا ٍلعا درب يح دونت نل وأمن تن يلا يعن رط اس و هونا ب انك
 1 هسا ركل وجرلا بوجوف أمى. كسلا يف ةاضلاو هرصخل وأ ال يفدهالو اره لو لعل

 1 5 رك درا ةلج فس ضازلسم بخ نار رمد نا نع كوم ورملاب بدلا نع مولعم
 ا هلا حلاصلا ثينملاو لص ا يابفازو مدل! نكس و أجرسكو ةلموملا اها هعد ٠ جلا ق اوحو

 لج رلا نادارملاو ئيطلو هان يف غيني الدي دكشملاب لاه دي'ساس داقريلاْن اد ةىفعلا ع
 دع هيسكعو الحالاو لاعالا يف ةجد نا الهام سس دلولا ىحي اص تبسميف عونرتاذا
 | تش ياياور يفو يداي نافذ اب امنا وج ورم ف هفيتض اهلك طرطنم ىهشا نع

 يب

 هي م ل



 و هنو ولا بسحب لزعي هدوثللاو لايهلاردّمد ن وكب ىدرلاار دانا دم لاملاب

 0 دس ا امرنا بسجل تاويل ازيا ذاب هتنعدازم ايل يورط

 وبس مل و كل س رتبي نما سا اوطب ةدرع نع هليس اره فد امن لاحر دانساب

 4 ىا اوم ةمقوت هانئمو ن وسد أماجرا "يش داو أصاوثا ب زعا نفت أراك الااوحو': 7

 . معالايلع خل ناككناورلا نهاولو ءارجايازمملا ص 4 باوديف دإ دا : يسلب ىدراواذالوا

 ةامبحل دود ولا اوحوزت يرحّتس ه)1 لولب لإ فعضا فيدض داس ارد يعسم نب ١ نع ىط

 ٍِ و م دالولا "نظم يت نم وادولولاو ب داو لم دعةكو باطخلا يف طلت وهب ايدو

 اجر وراسب نبا محم نع ن د ةرثكتا قل هسباسملا عر الب بل انا ىلا لب رن اكه يف ادب اسلا
 د يول انعا يبا مم دهسا اركي حاؤم يف جدر ابرم ها ليات ري اكم ىنافاوجوزت تافن

 اند ئيكر اثالاسلا كلش د عم اوصل ا نوني نين يكد اضا'ةين اضركا نك 9و ةزدك
 ' م اهلداناؤأوحدزت "نع ةئمب اذ نب نحل عضل فبدض د انس اب 'ءاهارما ىنانع نمت لاملاو

 6 اك اوزلا بحي ل هدلا نفق للم ىزعيفب وول ةومامنجدلا لاصملا ناك نه , كو ٠

 هلل ما سجالاب قلع نا هداهم ىوذلا للسان انزل ايفر أجمل عقرسلا يات اقاوزلا ٠
 هاطارالا ملط لواوج در هرب رع ىف نع بابلا يفو قرع الا يمسوه يا نع بطا ب
 وصح اكرييلاهضفبل نماظرغ لوح ليال برطضم فهي شعل مله : رت يف شد نع لب

 سو هرم نرتشف نعام سيلفر ذولا لمشملا يشم و ةلص ولا عطني امل لا ىلا وغضب

 5 ولاو يبا ّى الط وهو ابجاو نوت ىلا ماككهلا ءزد يوعرذ هلطلاو ىلمس ابي لع

 منع ثوطو ين دبااوم داماحو ,ريجوزلا يف للا دورح نال نان اخئم وهوه دنصو ظ
 ىمرعم ضراوت ريع احاضو ثس دخلا ]لس ,يلعو هكذا رع أود اهدركه و ٠ ملا نم روح أموعي ظ

 هن عم سب نب ضلاوتد| شم عون ومار ان اهيتض دانس اب ىلع نع رع لصف قفارملا

 لد اوررومت ب ليدلا ىسرع'سانعرازبلارب ابا نع ارك ذ نأذ درسا ةواردلاو دّمحلاِشو

 لالا ذ|يخ سلا ذب يور قرح طفاحا اكبر وشلل ناذام اغار ج
 ؟7 جذل ببسي مومن ايزجي وهملا د رضلا ب نبع انه ره رجالا كويل اي الو هارملاو مي د يام عملاب د

 يدرولا ديدس ىنإ نغم د واسف نب انعو ةيبوع لإ زع نال مزب ىش ازعد تاق

 ليكلا لا اكرام نغلا دا" اود ىف نفل نهر الي هرئاب واريد غ نهاووعبس

 1 ا
 لمشلا . م

 : فكم: 1

 ادركش قا نور
 ٠ لامها مكلفا

 دايلاو ب
 مص نب 0

| ٍ 

 نيو سك زر ..اهاخملا ىف نر يف

 1 و 2 ل 1 علوا

 0 ربع يول ادشلا وح

 دلع م اهزمو
8 



 ن3

 دبعنبا ةشوعلا: هامان وسو ايد نيعل امقب هاسّتع نع بط موصل الع ود بسكين ال يمل

 زم ةعرجزل ودرس ىلم نار ابج عضل فيهن ردم ينو اوه أضا ذب
طاقنلا هب لص نالوا هارصاخماب موصل اع هناعالا هب اشكل

 سس ىزلا ملفا ويس رود ارهو

 عنا يف كربلا ناؤ لام ابولوأو ١ يش لع أبل ادحاولا دبع فدصل ىيدض ىشانع ع شطعلا

 اوت فيصط دانس ابرد نب هدلا ددع ئئتركاسسسع نب ماعطما ىسفن يف لة نسلا لان

 .الاص ولا نااولص مالو أم ئم درس اول وبدرغلا مَمَمححاذا ! هرطغاو عنه ةبرشولو
 ١ ا شع !ةوس ملا دبع نب ئيح قمضل قفص انساب ا 0

 رم دبع نبا يح نع ص مانا قنا ىطساوملا فرطعل وأمن او بيصتكرت يشهلاوه ورشنع

 ل سريع ص يم انوع ؤسودي اطلارب اج نب ىو هل لا ملا مدن اا

 :راش لا لعد اش الا هركبع دوهيبل الع أمفرشي ةزحاو عبصاب لجبل اسف تاي لاجرو لذ
 ' ةانثلا وب كوعمش فن تا هاجر رجم بعرس ماكل هع لف بلال

 | هعمتو يع هوغلبي يب دحلاييم وعمي يره يدير صم وير يدهووس ويقول

 ْ كت عجول ولا عجب ديلا ذوكم قف عبي ون ب عبو م يد

 دوش املا ئانيماوعد غيل لصجيو شنب ورحلارولي ؛(نبو مج لهو لدمج نماذكد ىئب دح
 المها جو داو روش سناب سم ف هوراو عم 2 لاق رع ابعلا نع 5 درخ علا
 مصق ئاكان سوا ني اند دحائذخو نوما رْدَسو فاكأاو ناك وملا 5 الا“ : اونككدلو

 | العدو نمد قارغو دن همسائل اا مرج قمرخلاه اظعا س املا يبا يرسناب ثول

 َ ا ١نابلا هرداج نع هاك الام نب ارضا نع ه سك جيوش اهلا نع مدل ع

 ] مارس و سس املا فرس ارق الح ,الاهأنعمورمااظنل |[نيزولا [ئسابأ مك جب
 نال مالا دببعو هلا دمع هلا يفأعس فا بحاو يسملا ف دز اهلا امم لاضّرسا

 م رئاب هربع و هاب يذلا ىلدتو مجاب اي دوشلا وهأ ا برو دعا يد ى نلا ىلعملا

 ةرهو برجي ادا اندم هوم نعاون حسم وَ ذاما خو تماَحاهكدضا داضإلا

 رع سهو ىنإ نضام د لح ةرارلل ئم طوع و دلع |سلائد برح ينال

 ولت غم دولو نيس ر امقنالا نه جرماؤملا + مد هليل سنن يم هزحاو

 ل ارينا مدار وم اظن هجولا بر عزم ماوس 0



 نع هس صح ٠

 بهي درلا نص يل ديلا: فن أضعالا دارملاد ءيصلا نم اوكا ضن# نيل هيف دانساب ىس١ نع كغ
 ف ايبصاؤت لرتن ع ندا نع دعو ركوم ةنس ارك ذل دخل اصعاخ ركب ولك نم نكضلا و دولا ياوطملا

 : هيلا د اهاطمالا ويظل وا لدعل ١ ريكو ز وركلا يوهلفل لاملا نع دينك ضاانلا طمس نامز رلع ظ
 هد اي نما ناش الا لوشن داره | سقد نم ىسهلي هش دصن هيلع ن امش هلائيهن لشرل انش ثمحب

 اناس اهلا اجارهم نك ثيح سهلا ارب تيجرل اهارادبطمي ن' قدا سري ىنلاويدافنا .
 هلم ايراسد نه دج لذا ح ريث اوود ىق"ىاحالت انيضابازلوش اوال امارك كد ن ال! ام ىف
 احب "هر احم تق ين درلاب عت زب زعلا درع نب نم ز يف عقد هناهعذ و طارسالا نم اذهو

 رانلا نم كه ديصلا ناذ اوم دشن مث باطلا نغرغ بير يئازجلا بمتو نب ؟هْلّممو رلرهيم
 نوح سض "قير نا ننع أن وطنملا ج نه حضعا"مئدرصلا ىدابعلا لاك هجران نه ص الخىا

 قير يابا نه دسم ايوا ة بف وع انثب ,رئدول أوو نشد وعلا هركذ تان دلاجرو شما

 بصب يود رانلا اميلا طن ان نانجلا ولم و هضملاببلا د ليهو أش "دم دصملا نما ولفتت لف عياجملا
 هلسرم سابعا فوه رويل اهو زعاك را تالا وبعذي تان ةقينطع هيلا
 .ةانملةزح و ارووص يعاب وحلا لص ضب زجأكي اضن قف ضحي نا دنع اللا روصو هع وتد اج دبرب عرج داأتيم نكس لحم يف قا هرتسب يف لحرلا غولطتد ئسح دانساب
 , هاب صنم لع بك يا مرملا سه يهرعبلا يزف نهاذ هاصلا د أى مب ايهلا نم لهرءنع سن ايرلا نع

 . ”يزررنعول ١ هروب نحاو اث لص ديوي نا مرلا نم ير دلك اسم ولهو ةددبب نارا
 لعاب كيدحانص اسعلا لاذ يع ذرب ربه يف نع يح دع كو هنو دهس أخ نه داون الل أّمح

 ئفلب اف يلاصرتت الو اهيعاز و يي كس أودرطربطد و واول ضوانلاوزب دو دحلاا وضاعت
 قش نس قلادوردحلا ندن كلي الاريعل بالفخ د مم أنا ىلع بخت دّمش دنع بش ىادت. نم
 رادو هللطم قلو يريم ان ىلع بجد قتضلب نا فلس ناتج يدمه صعب هون نا

 نيافضلا اوس رتعدودحلا وق أكن ىسزلا ةرثاو عجم كالك اعلان اورك ننانعكن د
 دخلا ناخ نب أدضلا نه مكتبي اهطقسي ناجل لاق يف اكمل ملي هناكىفعلا ايلعمل اكتسب
 فيعص نالوا نبع ننائعرازلاربروقسا ا لم و هوارع لب ان ئطح ن» وفنملا ف تروا نشا اذا
 هلل شدويتب ملول أو ديربل ىشمل ىذلاوو هومش هليل اء ارم ينّزمل إو دمه اد السن !ئعضل
 نفث اءاصد عرما العم داصوأف ربهم هانمعا معن رسما يشلا كوم .رهالا مالي وهل



 ١ مجاولنع نعزب هلا نم كرك زك د لاذ امش ةدوظفك نب ذم ينال وعضو تلح ون لاجرلا ب ينو

“ وه ىلا نع ف يح يبن دات 26 هلاهف اذ لاّرعملا نم ملفنا ١ذااهنم اداه ةدنسا وهال افع
 ين

يسم أخإ/نذ واذ ضامي دجو ن اقدح اسم اب اون ١ عاهو دنت ينك اناوده اعتممايرعشس نإ
 ه

ق .دح رع اظزعتسم ولودوبسملري كت نول ؛كو اولخ شن نش ضرالاب
 .٠ داضالا بكف ط

 باك هيث دانسأب باطخلا ني اع نيد ع 1 ةملاز 1
 | اي” ئابخةنخلاواءاذنملا ىاةدحلا يريش

لي ةهرسلاو نلف بوما ا
سابع نباذع بمر تاقنالا مدعو ري

 5 انس ابر

ل مكرحا نافاب هبا درس دأب ناجم يف ' اكل علام لس تتم قعنم
 3 توري اه !كرديا

 و لامع صرفت م نام نإ ئع م هشوعملا مرا وعلا و ةعطاقلا تافدلا نو 0غ فان

 0و "دنع دجوب د هب مب امو هرذحاب ىذملا نع رشد عوبس الاةادرجلاب دارا ئ رم ةئيهؤيو نام

 ةكرملاب هبارعاو ىلع لحج اذا ىلا هام ركاب نيبلاو شمل ناب ول ايدل رشم لزب !نينّتلا

ب | يففلتذ ناسللالرصا نم ةشداعن بيع
 عكر يبو هند عمار ىلا مون و'مذل انا لع لدي ه

ع ليك موف مرمر أهل ابو ةرهبنلاب ل اعدلا ظ
مدو ع رلاب دبع هياور قو ًلعالا ئه وم دي

 | لفه 2 ل

يب يهنم ليله الا لماوب شن هلهو دبع الاه غملا نم نحا امرك
 م مالسن لايق هيا نيدو ءان

 1 اهعامجري ياش ىحهئرعغماوزحا يا نن لسا وكنا لاقض ةدارع دو دق نونو ن ينم 7
 ١ ضرع لوالافرمدملا و ن اكس ىنمم ”هلهل امهد ١لايعالا سرقت و ىضغ يبل اوم اهدنا نم يلع اوم

 .. اهيلماعلا فرس اهلخا رحل برك ديافو ماهلارابسعاب ئه فاو ف ندا عوار اياب يلاجا

 ةريرتهارف!نئع بوه امك ير اد اهيا ورم لييلاب ذكي الملا عذ يذ هل صْعَت اهضرعاهاو تول او

 لشي يلا أ اهني هيلع ةلدنلا اهضوغت يزاول موب يلات هلا لع للارعالا ىضرعت

 يل سيلا يرد و عجربل سلو نين لائم عرف مو نون لااا ن

ان وكر أوسلا نم هك ومب كامات جنش عرج اهلك عجبت نمثل
 يوصل ف ضرع طر ذ

 |. هلل افقي مهنه هءارع ب اشكأب لعا وهو مايضرعو نيش نع وذ ةزيشف يف يرابلا ماو

ح اشتم نيه ناكاهالا ره وب ذازعم نوال ٠
ارو يار مْطاَمواننب داعب يا ئز

 ) جدازياوعب ب

 وم

رب يح ىهس زكر وبذ
نه ى وفعلا و عله و مه

صلا هل شامو بدلا 
 ظاقربابكلا لرب اذ

انس اب نر ن ني ءاماسا نع طاوس هاب ملا ف ديال
 عد *لردع نى ي* وم فعصل قرفص د

* 

 ياام لا لع صوتو هولا يلع ىسبخحلاو نيت ١9م وب لالا رقت ف هلدعاطم ]تام



 ا دارما نا يحيد ءرهاظول هوارجا وحل تادنعالاو بالا ىو هيب ىلع اها ما نعرعي ياسرلا نا
 ْ نال وسالا يلا نومي ةاعرج طكموب ل ةعجلا دوب يسم صا يف موكا نكاولع ناو لوص

 | دااضاوذ وا يوعاو ياهوو ال رملة ساو اضايب مهو جودا درت د يه أنسك تاهمالاو

 نب اللامكاتوما و ذودالو هوفاخيا هللا اوين اذ لذ لعل دب اكوتف اميسذ واس و نوب زي
 ماعاد ام اهياود "يزعم الل هللا | ملفا ىعرعلاة ند انووعاعملا باكر ابرييلع ضوتلا مم

 بوو ببنك يا هيلا يناارلا دنس وهل وها شكا نفد افرقد طز نعلا دبع دللاو نع يذهّرملا محلا ١

 رح الكرد اجرح ئييعاكوم الك ىلدج 3 هاتعأ يجز ٌةدفسما يف :(6رياخول اى 'هعاطنإب يلا
 ماتلاوب نطل ىنخو هّويش يف > دل ىارطضالا دنع هب ةككزاجر أيتخالا يف هيلا سدر اذا جرد
 افا ىطع ىم امبع نبا نع ”ريع هاوررمو بيبو ئمسح دانساب رن رح ىب نع هايل أه ايف نس نبا
 ءاللا ظظفحا نمو هددلا ءكوافمي س اىلك ةكرلع' لا م الغاي نقش سو هيلخ هددا ص ىيبملا في درع تنك
 نيكو هإ :.ةد شيرحلا دوما يف كري ادرلا يف هللا يف فرقد هام اه ٠ دحجب هللا اظفحا حي
 ةاهوهم اشعل اكرر نا ارلا ويلا قم عيش كدل يؤهل ىيعض وا درس اذ داى اي ىشح نم
 ةومل هراصالا تاب وطرلا ليلك ثرموله دغملا ولَخ عم م ونا ن ال مر عت او فعلا ”نطنم ى ا

 الت ل غونح وم انام هنيعص يلع يق دانساب ىشدا نع هاماسا ناني تد احلا دوضاويلا
 امو نيه بضل هت احول مكر اما بنور قدام يا [حاجر ا هب ن ولعت امرك اسما نم

 لاا ةزكا يل يلا لفل نوصو عيا عزي ةازيه له لايف هبي خرلاةلض
 ا ارا جالا يس ةريحاشل هلم يارمالا يت اسنما نم لعلم زغالاى ةأشم ةدربالك بسن ىا

 د ىلانع تم ميحدفلغ عملا هب دارا صد ال مل اههت و حفني هل رع بشل اع رنا ماورهلا عي
 موا مدر ضجزم واكد د نه ءزج اي لتي > نماشف اذ كس انه الت هدرقاو مدم كلاك

 . الخلا دبعس ىن» ئعرككسع نبا يف اسما لمع ةرغلا ذكو ينبه ىمرف جل ذايب دلا يف معيلع طرد
 همجل اهاظعاو هلا ىس وهال امارس هن ازرلاو لا ناقولا علا الهو يللا يلكت قيعص دانساب

 0 دارا ناف ئاود ىف دار لحل راقت ط فيعنض بيوع دانس ايرع ئع لح لالجالانم
 هنزل للا و نوكمسملا ىلا د ديس نه دش و فاككأ ضي ةريكسلا لا ىلعتد هدنغام ىلاروتج
 لازبال لحلا ناذ هانم ىيوتلا ند اشملادحان ذيخ ولعت نماوعض اون و ةبامهلا يارا ولاو
 نع دع ىطرخل اع وضخو زعل ذ و ةدفر نيل بلاطلا عيضاود و ميبسملا لاو عض اونملام الا



 قييم ناتدايدحا ف ذيح ! هن نا مشاه ادت هيك نب دابح فعضل ييمعنص دانس اب ةريريشح ف
 | دع هبح صرع ةادغ ناك وليه فلا ناف د قد ايون ود هوس امن لفن ند

 3 مايشس ام نما ىلحت يسع فه رو يعض دانسابا>ردلا يبانعرتاسع نب ابجي دا

 هيّسلا عزي داذ ةرل طم[رعلكو ةرهخش احح حاذ هاشم ولت يتحرطعملا يملا هرج هل اوف

 يقال دملا هل رهيص يمد ءنييم انج موعالا نب ١ نسحلاوب اون ههنسح تن امك اواويف رد اذ لذ اهلرغ ل
 هان أف ئمدانلا هولعو ىدارملا لع ياىضنارملاا إل أ ءركأم نشا نع هيل امل لادنإ

 وعد سس وعد تولاوه ايحلا يلا ار امتع او اكس وب اؤصن هاوس هم دحاو مش ىازعلا فصت

 ايل نع كد هل صدعب نم لاوعاو لعب ئم توب رينه دلع عاربي ياوتم ام عب ىلع ل و١
 1 يره يف اذ ؛ركذ ىس انملاولع و ناوتلاو خي ارلأ اع ك !كدرتم مع نب ندع ميدو ةريريح

 72 ن0 يف نانش هلا ىلسخ يج نينلا وتو لها تدوم يا ىغشبس علا ناو هم انو ىه يتم
 دامب يلع للا ض١ أم ايكو كي راول ازع اذمح داردلاب دم و |ىهينب صين نه نا ديك زو

 2 يفياهوارخأد نارا 5 باطضا هيف لاه و ةردوته ىلا نغ ت ناطلاركذ هن ٍس

 بارح اهوا نايك ةدايزب لفكمب ماقو هارتخ ]عن نمل نارصلا تم نافاو دقذاو ةرعو

 دري مله نم الهو نارك هتغر عوزن ركب اكسم دسم |نوينت ةنضاعلاو يل لب
 أذ ناو هنه نوهدال ف دوج يف اسم لع هش طبريا لوا بارج عمك ف وج قوه
 * لففحا ناولا هزللا بانك اذ يبزع ئسح لا ٌةريرصد ىلإ نط بح هن تايلئذ
 | اىقرت هادا هدرغا هب اردت و ه ومزلا يا» يش او باور ىف داز هو لطاوت وه, هين و

 ... اماه الط دما نيل يدرمتد يا هديب ىشن ىلا وو نا لابد ايه دارلا ىسل و
 تلغنا اذا أخ لامع عن واسف معد لقشلا ف رس وبجلا لهاوجملا ٌفوُتلاىا ىض اذ ام

 هليل يسر نم كل يلا لاجرم هاجر و ومات نب :امع نع حل داك
 .يلاطلا ناس حاوم لد و هطاعدب أهءناخ مزححلاوا يارلاواّدع (ىّبسنااج ل هلو ةقدرعمللا
 " ةرو وش مرح ناذ هلو هللع هلْ ايف مولعم وب هلاو ادبكأت هداز :ةرخ والو همل اعلا“

 هلمملا وب نحيف نب لوس وح سم الذ يفرق يع نم ناس اذوف ام يا ئيلجر
 / نه قام وهلا ند عن يراصن هلا هدمع اس س رهاع ليهو دنلا دبع هُيلْثملاَ 0

 امس ةزم بال يرو ضل ذ نائر علا: نبات (لظ ىف هب نو تنم اهاهم كا ط
7 . 
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 ماتت ىو ذاحلاد هناهكلا يفاوع لد هال ان اذ رك ذيوس اود رلضنلا اوكا ياآ يس ًي قانا
 رف دانس نمل ورع نبا نم دونا بانك يف طخ هررضت يف مد ودرع د اوباتلا يدي ط

 ينتن ناّرملا هللا ب انك امزلا نم له يعن وو ةلهوملا يطب اهرب ةرهالاهنع عيقن ظ داب حتي ٠
 بزيامو قب طو دي دهب ىلا 5بلع هرئالص هدد لوس ةنس'لصرب لشن ي ريعاو

 يسن ىلا لص لّيخ ىارثاب اولبعا خاف ىح هرعادب تابولا و ي'انرخ أد دون عرقن حمل ا "تالت دهو كالنفرأب ١ املا كد <

 امنا كلر دو ىامولا ةزيكو لاما هلم اتوملا بشي ثيحجو ان ان الاامب نيتي ىا'ةلاتلل دف ١ مهلا فب لدلار ورب نه هلل باو وقل ف هوطيعض دانس ابريبومع يفاذع عينت نهاولضا و
 يلا دولا بسم اًوُسماو ةعبن 6 ناس لا يلام ؟طار دالا نع يسا أنف يكرس ذازملا 0 2

 ال لزب ةيلسب مايشرت ي نر ىنس و بخ وسم هذ نمسح داركم نان يملا ين اعلاكومم و
 راجل ناوهماكالا ماقمارادف / وبسلار اجي هرب او ذ ىقن ف هيلع ضم وعرب ةرايرضص يف نين
 دارس بدنه ىلا نع ْنزحال ليي نم مديني و دي دامبلا ناتس يذلا يدابالاد ككنع لوتعن يد املا

 يمد راح يلا راقد مكافن ال هرفأف اهرحاو داود از اوه ثالث نم هللاب اوذوكن يح
 «ىبيط وس واررسح نس انلا اننا نع ميكحْلع هله علطا نا يذلا يأ محكم نارذ اضالاب
 كلخد نا فاض لاب وس درج در ورسم و سه انلا دبه أششا يا ءاع ذا شن كيلع في ناو
 للأهوا أم يشف ف كن اخ اهرع تمع ناودب 7 ١> واف اسلب الهر يا ةكينسا هلت ف اهرملع سا
 ثارملناو ةرككذ هلم يتب مل لدذ د لون هيلا تنسح١ ناهز ارضالاب 'وس مارماو كش رعد
 هللاناو د وقد ل فيكض انساب رف رع ان! نع بمد ةوعص و!هِلْذ نم هيه طرحام كك ضفن ل
 أم فيتم >انساب فر رطادروس ىنأ نعومداو قويا كلذ بَ نا 1 رخل اب نعرلا ْس
 هميادسرؤيللاب د اكاد املعلا مالك مهلا حاس ند يا هنتش دا هزيل اب ىعاارلا ةطل
 ى انك دانيا هدد يسن تصح هلا دز لعامة جدا غ هيام دجأع هنأ عدلا درسا باو لولا نم يطوي اطعضد نيرو ةي هو جكس هللا ئب هلا و نع دع ةقيرس وار وجب ب قفا ن اهلهم اهتم دجد نهذ أ أهم بس
 ةادبللا ند ذ/ لعد ىيبهملا تواصلا ياء الصلا ةماقا دنعو ملا شيلا ل دزنرئع د
 م نرفص ناردم نبا ريع هيد و قحاها ىانع نط اهيلع مداعلا صد عمد ام نوايا
 50000 5 نارا هامل أهيم دحاو(روثو دنع ف١ ضل ىسلا اوي رع نب م
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همس ث أو لاه نه أعدلا نا دارملا و ةالصلا تاذا يا نا ةهللو مولظما ةوع لو لشلا
 ' هناك بار

 ..انازئالو يناير اىصن وسلا باوملا دن ضيعضم هينوعرججاننا لاق رع نبا نع ىسط هلام
 له ه] باجيسم هجاح بلاط ىا عا د نمّريع هلل ارماب كم الما ئم د أنه د نرش ىلا يلا اح ودنم

 بورت ندؤص عوف ولاىمْحلاداعشاودبكنلل ليا نيبو هنيب موقلوملوسم هش لاس
 يهمس لوف دازو ين ازال هل يلاعت هيد: أجتالاقوع بلوم نب سمو سولذ هزع جرف
 اًئاررماو ولون ثا ايءاذام مرش ةفرحا نلا تعجن م الكل اناىلا لاملادب ستى اا هنجرف

 . اهرما نأ هل د ادعّتس'لو زك نل صنع نه ةوعهو متل نايم جون فات :ىرلا نع دعباو

 2 هو نسح د انساب ىتاعلا ىلإ نب (ن أع نع ىلح ع اىهيادب دفشلاب داش ءاهلولا ع

م اهيكن وريم دامه ال ١داهو يرسأكر ابد ئم سر أفوص نايا م اعالاضرارك
 تاماولااه لاقم تو

ن اكمنو دبرل يل وخد نال ازباب لال اجرلا اهلخرد هلكراحلا لاوهو يرحل نم
 ص ايرحااهبد 

 ظ اداحوا ةضن مالا ىازابول هاملطم اويلي نااستا اوعصأو دعاوو ئد دف هلو مع

ي يري هله هوخو أضع نامدّرسل ل ىحدل تحارحاو ا أ ههنيد نيم لو ند تفاخ هد أسفنو ا
 ن

 قا نعد رزخلارهد اغوفن و مارح جو رم در ظلال هو :ركم مأرفلا؛اسمل ا لوح ذو ةرورضلا دنمح

 ان 0'"فولخ ةنبجلان ل سحر ..زحلا موب وئيرت امو ةشجلا باوينا شد رع ب طنا نبا

 يس هدا ريم دبع كك رمي رمفبش يلا فرو خاناةلازا عب وهدائكم أهلاوباّوفو
 الا ناررشلا نم دحا مرج لف عرب دعتد عفرلاب ليتر الازلع أطةليس و يتدرب اصلا هب ود ذا
 ةيلاونب انس بدلا يف همحا نيبو هانيب تن اك عقرلاب للك هلا هرم اوب ىثش هنمو اجر

ا ظلاركباو ظن هل ريشي ئه دب امك نيلكوما زيةلولل ددلا لنج ئم ناقه 5وارع يادملا و
 :ييل

 ||  ةوارحلا عقب يح نيب د اكنملانيلجرلا نبذه أن( عنم يطق ال ىانيأ نه اوله وا اورخا

 ...٠ يفاانع دمدخ ناهرج هف هلل قرا تاك ين دعبل لمع ةلس اري واو نطسبن ءارزبب,
 . ةابعلل ا نييل نعام هل هب ريم اوم >هلب يا علا لوعملا ايلبم ةهاونلا عد عَن ف دري رع
نتكل 'ءاقملا دب نوريتسد مود فاح داطخل ب ئش.واسيّسلاو١

 ةلح وم ارمك عم اههغوأ ةب

1 
 1 الا ١٠و ىيانناو ىئاد هدا ا نع

 0 0 كراس جمل رو 10
 اولا دنئفلا
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 الا و.
00 

 : انكي : هدي هشة



 اهوايلضفب نر وب ان اكول يفولا طيههو نورسبرلا مرح هزولك نان يضرب هين راو ام
 . لحج نأ اذار (رلعلا نم ودول ي' فد نحن ول باوه د شي دل دياورلا نه اهي امال
 راوغبت لضام طضي نوسب مو قام هبعكأ لاوس نعدنوك ديوس رماشلا نمت :باوعالظ قلل
 قالا "نو ن واود اون اكون متظروخ هني داو ماسلا يفنيبلحأد ىس نال نمنع اطاؤمو ههبلع اب
 اذه و ناوداوب اكول ىتذ يح هنن دملاو ىطعاطانم و ييولصاب ن لرش توست موو قرح

 هضم ابزيسز ىلإ نبا ئيسلا تيلي ن اييفس نع ,رتام رجا أي اككذ وه ول هرهاظ ةربتم
 يلام ورع رلا ٌثِبَع لوئهلاط 7 لحلا ميزه ىدل موطس ااماهندلا ميج نم اوعربمت ميرا

 - الا ةبلخلاب ىوال الك دنا يل يدطتسا ام لود راس اودل زيي كلج يعل ىداصي مل لحما عومي
 : ىلاعن هلل | يدش ءار من ىلس يظعا با هوعتويإأ ان ىلا رن اوه ن أذ هيس لولا ضسوينلاي 5

 هيلا قيم لاي ةيزبي نيب هزاع زلازل ااج اندييزم كيا هنيدي
 دبع شا أمو هرلخ هانغ لعجو هرما هلل يلاهت هال عج هوعربكا رخل شاكره و عنماو
 غر ىااطلارسكو هيظ ىفلا"ه انما ممل نون نينموملا بولك هللا له جالا ىف اذ هلا ىلا هملقت
 عم صااادبعل ان سس اق هلو باسم ندد ىلا دي لع يمت و ساانلاءل رويس ون 2رلاو دولاب هنا

 ئفرلا باب هملع مخ و هملق يف ىثذللا لعجو انددلا مووت طابع عقد هاضرابلاط هاو او وين
 يف ذي دوبعلا نب اج ماقالو ءردلاب نسما لركتست مل ماكل نوك يوطحن يلع لاسم مويا لك
 71 تاعشو واني دلا م ىقدا بالجد مل هذلا صم ّن هللتم اول أبن دلا يو تيلتباهدلا نم تلذاهر نم
 [0027* هبابلا نه هيل هدارع مج ئع هن وده لحرس ا هلي جلكب ىناقن هللا ناك لطف ياةياد كك دكا
 ريفا |مجام و هيلع دردا ليص'هطصملا لاق أمدرلا هب هرداغيرس يذلا نهو ءبلش عارش كرب
 اهنأو در مل يرذمملا عضو ا >ر.نلا نإ نع بط هوحولا واين دللام وقف ءافلاءانك انخاو اود
 ف ١دوعيسلا سك وليل هومرم ادىرخاأمو ّملع نايم د درا ١ ذادحاسملا فاو ايزع

 ظ الفرس و قاد كمت ركدم يد دحاذعحورغ ن١ لح مارح هاطنول و هويات هيدي
 نون كلا ةىبس هايس ىك ىلا لجن اسما |ىسل نيد ن أخ هللا تا خيف اوركشن ال و اراسغاو

 /> سارع نا نع هؤفحلا باثك يف نابرصالا مد اوب هيله لوس يات ذ ق ىف وهند
 انك هيكاوكب ىسلاك ل بصتطنال ءلهجادرص ا دابعلا فرجن يلام اقول ياهرنائلخف اوك"
 هاد اودلاهيذ كرون لد اير دعم و أيئاسش وأم اويخ د أص داهن اداييل ابج نم اهب أبي ضردلا و



 ف اورامث (ذ ير انعل!, ذىلا نع ؛ 5 اا أ وامك هللا ىف اورتن لو هنظعرع دلادر ]هاه

 هل نارط كلذ يح شرا الاله ير اجد ككفلااذع نإرو دو تاقولخلاق اولم انى لذلا
 ا ققرفنال ياثنق ن ود دن ال كل اذ قمل اخخ ايف اورينت الر دلاَنم هنع برعي الاعن اص
 . اذ اوكا و للان اكو اذ كم نع لاوس نيا ى (ق هداني ننينمولاروح١!ب ىلعل لجر لا هئندرشم ىح

 ٍِى !ذمللا الا ىف اورتن ةرك ند نورك عدم تا ذطصملاج نحيل ا س ابع نب انع نيلاوب ْ
 داظنالاو لومعلا هيعركبت لير اككالادب طبخال رن افدنلا يق اورلَست لو ىكبلع امض يلا دوعن

 ١ ْْ 1 بح وملا ديس و نامل اودل وادق ىلا وه اولَصت ارج قيعص دانساب بدرع نننعرح

 نيل يخيب ملك لكلا هسا هذه يل ونكت لاب مك تت! لا مضل نه تمس لا وكلك باو :

لذ هامارعو ( داو هّمصف لصمو اةرءورمل لا يب ذكيه لف مكرحا ٌتدحا ذا
 اذا قلو 

 . رطمائع مه اصبا | وضنع نقلا نع نبك هلذ يس يلع اندم !طعحوا تن ١١ ذاو يحاولان اك
 ذائداو طعللا واننلانع ياراج هرت أاوطنحاو لج لالاضوطرس لَم كليا نشكو ر وجي هلامىلا

 ه اضراوبلط ١ يا هللا ىلا اوبن هد هأو حاس اب ىشا ىي نه كاك د تام دعم و اهيا

 "اا هس ف ضف دوهاملاف ىئاو نخال صاحملا لها مافوكن يهم يداعملا لا مشبب 9
 1 "ةرساع ياارلا دس ةامول ارسكو لاهغن ث يز(م هوجوت مجول و'نيهتلا ل اىفالاالت وص !؛ ١

 مل درلا ير دوجلا ل ذم اوبلط ١ اوسئنلاو او رجع ىوش 103 عمن ناوسفف بط

 احا لوم د ناك وس موتا نا منع مانت بها ل ب د يل اماه
 دوس ل قص دانساب دوس ننا نع ةنمهلا يع دارعالا ب تكيف نيسان نب اىع يل ١
 رخو هيلا ويب ماد ىلا أمالا نأ سحباسملا باودب ا ىلع نعدالا يف يقام ني ذلايادلي لملا

 ىاثلاو طودلا ريح يف نسكت د اهلا وا نم 'هورجلا هوي |يينجأ هاه اذ ١بئاؤلا ن ل دجاسملا
 ةروأ ه ووط ىأ نييصل ١ تحش ىم هريطتخلرممملا دعصيمل اهالاعرحا ذا قخازك صو تكانلاو ٠

 | موش ظئيح دانماب ماها ىناذع ميلكا باون "يف ءلابضد لخارك خ دع اجرح ضصرعللا
 مها مهلا ٌةِنملاب 1 دبوولا نه معالع نمهو سم نالرثل م ورم ا وذا يبطل !ىا”اسسلا

 | لقف نم وم ايزي لاخل ولالا ناسلب ءسدلا مون انما ل مت دادتد ني در ىثسملا نع م
 لخ بط ىداخملا هل اخ هتضيخ قح هللا أخ نمو لهاككأ نموملا دارلاو ل كرون فط ١
 اهفاو عض هنبفو ءاها ةبنهو هيرها نبا وصو نورمان وسو غيم عضد هبنع نبا ىلعي نع
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 , ل 1 يك 1 ا ١ ني ١ ء ان ,

 ايفل رك نوه رجر ارّدم ىلع اهيبلع هولع قد عر ند١ يع فرط( اف يصد ىؤن له ١ لساككا ثوملاوإ
 دا

 دسكوكو تاضاو .-
ص يان اندر باسم و صان يا دددمت ةلعهماحد مدلك الكوك

 : د اضاف د مدكك ة ل

 أهيعال ن كترط يدض د انسن اياه أه ١ ىلا نع بط بضغلا به زيد اذ اهلوض ىلا | يعل ةلازذ "لظوطلا يدج نهي :

 يزانم إب سعيك مدع موا اقوم تبان ملاين ىاصوشيالز
 غشا نلاخياع ىا نول ومد ما عيجارم 'يدجب ن وفيت دانسان يلع دكاسع نا ادانلا يف

 ن ليئاسي ن يدامتد شد نع مح امؤب لك فثرثمم سره اي نادحا نيو
 لم اذ نام هرزن ىف هدحاو تاكارك يااضجن ينعم عّسي :ىولا موب مديحر هر انلايف

 ىرا قد نول ل نام يفس ينإ نب هد وتم نع بطر ندا ىف ط وفسملا يف ضمد ميوطعب عشب دارماو
 نم هٌيدام هيد ىؤد نادحا عطس هل الون نون انس ا هيثرو نا عيطتسال لب وزي
 نع ناميإلا بانك كائسر بلقب كلك ذر انا ايبد ؤكست فيسملا نم اذ وخ ناس هلو دبب تالنملا
 ئلدتردام قع رع لص اوح يف نا ىطملا لكش يلع نط توللادهب غاور الا يا اوشنلان ولت ف لع
 يزل وصلا ىف من اذا فهد امانا موي نايك قحةنبحلاخم دارداو نم الأن ياريس
 أه ,' طيذمرثلا كك لاا دلا يف هند شكلا أحدرسج ىف ضن لكتلخ داهيذ الا

 ل او هيراصضن ا وا بل اط ىنإ تنم ناض ما نع بط ئييزم وملاك مادرا ىف وه ان اريط توج ف
 سكلابوا م ا ةىرهل ن١ جو هك اضجد انضعب يرب دانه ١ذارو "من طصملا اس
 سطشا نم خانم تف رهظ ١م ى هلخ لما ئه نا هنن ةلعلا ل عرس ايف هدوع هانم ليت نا
 هرأنساو هرك شرف م ام هدا لويسنرب عل يبث اشملاٍنوكسمل اوم اع يل ئع بطاريه ىف هيد لحل! ع
 انف هلخ الدبل امي دح | له ةلم الاب سفنما طناوه نود مطب اولا ياط دل مات ضيع

 اثدحْ دج ملو يسم ملو عسبمل اهوي نيعبراطباد نموا وب نيجر !هزسحلاب هن دولا ٠
 ينجي عااد ول و بوب جوي ذ نه نرخ دير رطل اريل ادينويدملاريهدلا نمأ سس لفن مل يا
 نب تبا يشونالم ام١ نإ نع بط فاول نئسكا و ئنابرن يفلان وصخ ةنطنه كك خو نرخ
 وم رند ايون وحد نم هايل !يارانلا ئه ملا و :نجلا لوح >'هىنلا فأي هاك دوه هكر دم

 ليمن ماع اركاسا ين اريرللا لود نجرب ىلا رم لات ذاهه نع تدخ مجان اذ ةدولطملا ةيالا
 اخد نناح لب ةدلصلاب امد ورم اس ناباب دن صردلاب يسم مل هركدخ ةرعنالا م اأم اير لاذ
 ايندد مهخ اهم ناىج اه. دالواب غدا هدمل اول أك كف يا طررب أزاذ ممل دارا
 تن امن هزمت د لولا 0 حانسا ف د يسر اولا ن سنع ىضط يكد ادم اهرملا و [شاحد

 ةراملا

 وجمعت 2 كس
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 0 امش 2 3 ظ
 َ قيس ويطخا و ارك ذك اوبأكو ىطيعلا لد ىطنحو سلا ىف نان دع دعما سبيس ىااود دى

 00 هيك دحوم يورو منتو !يزاوك ناو ئثنخلاا يسبلا ىاتدوشسحلا نهر ان وبلا 0

 ١ ريراجن اكناو هئرتل نع ىهيللا دهسعلاو عضوي ىلع امه احم ةأؤحا شم اواولنصتن او

 ,ىيعتو درا ناضج : « مدنيا ا معلا يف اضانن و يعض دانس اب ةريدح ىفا نعى
 لاغاىف ةنايخن ع دتسأ هلا ةن ايخناف هلحإرز نع لهلا ناشد اضعد ضقت كيل ْ
 ك0 2 ريع نع حلا نم : : ا مدد انو 1

 نم أبع نبا نعنزح هنع له ةئلوملا دلو نع ىليإس هللاو جرح درع ٌثيددحلا ماو ١
 .رمالا ليلعن اخأب وجو ليهو ابا وربك نيم ا وان كر ىنع ناتهؤب فيفضد انما 1 0 للا ل ل ا 4

 وو هّرها يك بط ب نيب ذولا مويالم دما رم ورك ركب رس خاذا ياي جاب ١
 مم 9و يئيملا ل صني ادرك نع رع هدر همام مكانس اب وه و لس انا هرب الان وكل ش 1

 نال لَم ماني الد يانيع مانن #4 شيدض هدانساو رع نبا نع ءلو دره ناددنساو السرم 0

 نإ !دلئعاينالا عبجن أم نهد نيدلا مود يدا نع قدنصنال يس لولا ءلهاكلا ىد ىخمملا :

 ا. دهئعاورعابت يا لوبا نموذح ييرصيملا هو لمس رم نسما نعةايبط يف ديدس ٍ
 . همازاّس ال ريك هنع هزيل مدخف هنع هما ؛كن نم يانا تاع ةماعْن انهزم ١

 هد اهلناو ةرحالا لن انع لو رمل اكمل نييسحلا ضعت لاقرب اهكرسو ةولصلا ن نط
 ناز اجلا سيان هيلع بساىجام لوا هلصلاوايلزانم لوالي س هلاو ةدلصلا لن انه ل دا

 لاب ىلحلا دوعملا ميلان ول فد اًسلا ىهع نم وحارك اهلك او الا امس اج عايل ددبطو هد

 ( اودعابيأ لوما نه اوت لل يرصبلا وه و السود نيسخلانخ وعالي ولا دعي فاضماو ل
 ظ هامل مدح منع ٠ 'ريسلا كري نيه يا ءانهرّولا بازع ماع نأخ هنها هربساو هنع 1

 م طسد و ه دانس ارو ىنن ١ نط ةريربل اهكذن و نولصل !نملطد همازتس ال ٌةرسك نع /

 لاش دللا ناذ نيله وان رب ىف هيك سي د"لاز او داوس ون ئم ّيوطنس ١م قبب ا ئلظنت

 ظ ةخاظنلا دارلاذ م وم زهو ه ركم كو تمحلاو نين دخلا نع كك اطنلآ لع مالس لا ىنب

 انس ان دولا ئه ىين يا نبش لكل ١ باع يجد ياةانجلانخ دب نلو يندهو ان وص
 اككىصن ا اهلخ جير انلاب طي هريع و "نأ املا و ةرعد اظلا'ينوبعملاو ٌةيسحلا بوييلاو

 ١ نونلاب شم فيه دانساب ةرب رعد يبا نع ءاد زج يفارلاو الا يف يب وبس ولد ودوق  |
 يا هر ةرحوب يس واه قعر دحاو س لا قد اوا هر ذحا مح قدصلملا ىنحك نا



 هظرعملا ب ّنُ ىنىا هكرعملاو هين ةرحوم ىدر. وابا قاند»ل اف فرش هلو طلكأه ةاملع كن
 هك رب و هّمش ل ٌثيداحا سرا ودي ورمل يف لهما يكرصبل ا ىببحلا نس لبس نرد ن أنين نع

 نبا نعؤعرطناذالا نعز رخو ؛؟لوللا أ, ضرشد الو نما ايس يا تاما اهو ارم فاننإب
 ه داعذهدصٍتب يا يندناهلجال ياعيد الاول (/ ؛؟ هزيم ماوكأىلا هيد وباظخلااب رع
 ايالاب أدهم ةيتكةرح ىلا ةلصومل نب أييبسحل د قهاعلا ف داعاب عبرا ئه دب اهيل ا كل ذل هرحأك

 266 يش أك نوايا يف ةداش دب حاوي نو يعم واني وصأؤسح ىاانل يجلد براقالا 39

 الو اهيركواهزنح ا ىانيدلا تازد مط الا ان ولف تال أب دوصتمملا رح نيدللا نك ىهارغالا

 ين .انعدن دى حنش م نارطنلا ةدّنس نم باؤلابانمصل واايرهسذ ١ كري ترن كة رودرطننت ٠
 ٌتاباجحلا شى داهمحلا ندي دئشملابن كنا اجاحاو داهت طركلا عياوجنم وثطو رن رقت

 | وزناو بولا اهل هن ١ نون هرردوق' نال كك ذو امحستلا يف هدد زي ١و داق ىحال و الل دروس و
 ١ اه واو احا د أمم ط ةريررس يبانع هرم رضاه كرب ىل والا نكت دنس الود د ىودصلا

 د١ ماذاو دا ةرب وعين نعركاسعنب ارجسلاو كولا ين لع رولا نيل سكب لفلا بحزب
 مكازب قلو وأو رحاصوابح ليسا دا دنثواىضطعمل ضع ةبحل ىلا دع أ حو دا دز نك خناوذ |

 | وايش او |,زعش دوج نعرج اموئاد ال والاه رس يد هدجاو مالس لا لوا ىف لرجل تس كرد

 فرم نا لام شاع نعركآسعنب ماهول تلا ذا دو دحلا لع يف لف فز ياض اذدع ماركا
 هيلع عسو ل[ ذزم عيو نمو ملك ازرا ىتدعس رةركخ نأذ تيب ماعطلااوداهض ظن هدانسا ٠

 يف ناابذد ئيبديل الشعب روي ياو دامت قيعض دانساب سابع نب انعدعديطرُم شنهو
 ظ لمحو هْشْخو هلغ,و نيتح وشم 'هلماطه أحد واون نيديصلارجو بع ش ةننسلانافةفاود
 ظ ةاشوسوو ئتساه دّوَمَس وااهبلا تحس ناولو امئراجحىه ادسا يار اجلةد اج محال
 | ريح نر اجحلاب ةرصلا نع ىنكو نب أفضل ليزي يداهتلا ن أذن اشلا ينروظ نيب يل :ىطت ىلطو
 :ىيجعلا لولا ف ظننا « نهم تم انك كتيب ادد ان ف فيعض دانس اب ةردرهد نإ نع ت
 ا أضفبلاو رخل بلاج ططسا نال ىضنلا ىف دئيحلا هش هلع د يكيسن اب بح نت ة دعما ن اذ
 ا بجد هاش ني عاركيلا تدع دول و طمنججسلاب بس ىلاز ىعرلا ببس اجا ذا يعرلل هبل اج روما و
 معزا در هزهو تلق ناوداي دعلا لويد ىلع ثلا يف عاركل ادد اش, تلا عاركييفا يدصحاول و

 ىحل ا ونمت ةينرمل ان اذاو داوي فيدض دانسا, شانك بهنام سارصعاركاتا |
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 نين اجلا من ولمت لعانت يد اهرلاو رّيحلاوصو لع عمجر دصلا لباودن بهرت ده دب شيا ١
 . ىم اندل اوعضا وب كى سيل برع هد انساوهبعارجلا عداول يش و عا دو تب ياخ مانع بط ْ
 ون وك للا ل لج ةدح أشم نم يوولذ مرسلا ين نىيكاسملا اوبس اجو حانملا يصمد ب اجلا ئيلب 1
 ىئر علان و دءرسشن يارو هدد عض اون نم ن اذربكلا نها وجْرحتَو هدنع !رمكلا ىلا دلما اريك نم '
 . افصض د انس|برع نبا نيسلح (ك يضولا ةكسٌساالاو «مزعا ود فيدوطملا كمن |ذاو < ييوطخل للقدم ْ
 لحلو ميدي يب ب دازلاب هراذكو حلا انه ىبرئ خيل نيانلا يدحا ن ذبح نولي نم وعض ا ف /

 . ببس ىلا نال لاو كين وظفت نهرتكأ ؟زدم ظل لير نركس الل ايد هيلا د ايمن هلا لامكو ْ

 ' . ناعاباترعص قيكي بنوم ىوصنم يبالي ومس بنااتح قايحببسوهوةينانلايايح 2222 1
 منيل لاق ند و هّمكرب مرح هنن هان نم مرح ظن يلم ميفعم لاو هيحصل سم دح لاق

 ةردإابجاقاوكالد ىلا ةعس و ب ايما نيدو عانجلا منن نولقئماوعضاي داريا ٍالا» 1
 نام ردو يي نبال نا اعلا يلع نيهَمملاعرض ملا نمو دينا كرلع لمهن بلغيف هم انعارلدلا 1 ٠

 ىلعل ١ نانو يسيل يلا يولبلا نهد «رعاش وو ناريه ايكهالا هسسرخا 'وطن ذا يئوعدللا 1
 كح مل نمل فرك ىم انلا ”نلطمل عضاومل عرش 1ذاو كو هزم نك ١ يدب كاس نسيتك نا منك 1
 يعي ال ءددر يع ذلا لاو ةردرع نإ نع عماجلا ثطخ بلطلا نرش ود دولا ةامرخو :سصملا 5

 ل انطامو عيككرللا بٌواناخ هيب ب رلا بضنمل | ماظع او هي دوجلاا جم ارد هدلا ىلا وب هب ظ 1

 م اوعلا دود و هيعاطب بكل هي ورابع اط عم رعرما اعرب هدا يل اوب ون ديف ان لور ١
 اسس دبع لكن لذ بيلا يو | اوبل صاوح وب وللا فعند ص اولا و ب يد نملا نف

 اماوضّون فا ضيا لسمو اورو ع نبا انك لح هب الذ ةلودد نويل ال يكتنرك ذدرم ةانام

 صول دارملاو لَم وا ىس و ا:يط ونيد هيد صدا اه لك لكأ نم يار اننا ثيرِط ةيناور يف و داتسم
 . اهئاذ اهرلكأ نم ياللا موف. نما ولع ون ةشس اع نع هه مه ح هرب رح ىلا نع نم مسخ يوقنمل
 كو يد وبلا ةيحش اشلا نع هراّمحاداهطاب 00 ولا نووتش درجا دحاوي دطذ ٌءظيلع د وج

 نم يازد هذان ابا نحاولع ون و كك ذك م وضزلاو اضلذلا ىف تسيل امئال معلا ورمل نماوض قي

 ةكرب اواف ليمأش ادام مغملب زيدل عارح ف اواصورك امل فلا ناب نما وصون هلو اههرشن
 ظ ضن ىلا نه ساّردا مف همثو مح هلاد رع نعم نيط ايشملا نم امئاخ لب الا طاعه ف١ قاصت هلو

 ١ »اوه راو هش تعض م قس 1 ذادبتلان ال هل بد خال نكمملذ# هىيتماب و

 | دواسو
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 نعاس انااييردنلا ديعس ينادع ويحل ئسحد امس اب > يسه نن١ نع نرل ه وبصل نف يواسو

 لاير دوليا ذو بج بدق اساور نيب بانرات هل جاوا
 ىف رتل !ةيطاملا بدلا هرضن لذ ثول لي هيلع ب أندبحا ذا ه انعم بخ عجن

 نزلا نه بياتلا مماضدا ولي دلا نش هاورو كأم با سنن ١ ئع منكر أت يف راخخيلا نباو هتل اسر

 نه املا لمن مل هن هل نر خن و > لد ن ئه وتد هل ىمل ا نايف انلا انهن نحا هل ش ذال ناك
 رافسالا ليد ازهل و هبرب يزيتسمل اكدر ع ممم ص وابد نلا نم يدفتسملاو اهيلكب وب نلا ٠

 ةركلا نع يانا تيانم لّثم نون نم هيلع ن اكل سه ذا ندع نيب'نكلا كبوت ناسللاب
 يهارلا ىلا ىس امنا نعركسسع نبا و بهادجن اي بامر زيك قزجلاب قتلا برص تحد هطرغل ١
 ”دح قبصم هل رشع ىلا دوله ورقم هنو هد أنشملا يب ٌهدّولاَُش همكد هشالاوظم هدائنسا

 ارا سا هيل راسم مزحلان اذ ةرخالاخ يف الا رحم ىسطسم يربخ يؤ يفت
 > اًصيخ ةلاود هولا ةياور ىقد دوبل اىهطرشم ىلع نيم اذ ص اكو يا نب لعكس نضدد

 لظمملاو يلا سمح يأ نسخلا تسل او اد قش او طاردالا فرط نع ز ٌرهلاو ىاومالا طمس وتلا .

 افا لخازم ىهلخالا هذه يبا ءونبلانم ؛زج نيش لمحالاو |يعأب هنا عيدا نموزج
 لارللا فوكسو ءلصوملا "يب ىستيزض نين هنللا نرع نع سطام: ودب ةوئنمل اره ا ثد ال اهواي الا

 نشأ ل نن اطشملا نم هلق ددنللا ند ىعوهالا يف نشا يا ف انن "هل مهع اه دجد مججلا سكو

 ارئاع نبا ندا نع صه دملا فيصاذ ناطشلا شصياوث ارث د درومخلا عنو ىورشملا سلك شط و

 هب ىلا موب نيرسلا عمر شتم لسمملا ثوررصلا نيمالاوجبّتلا ط عاطتخاو ىعض ءيذ هانسإب
 مذله و عراشما لو ئه لعب عيملا وهال لانه او يللا عصنلاو جلابة داريا وى دمصنل

 ماككاب قاوم اني نيمدلا قو رص ارحاتلا ق ضّؤدعاو يعم كلا رغ جب نع ك هن نزلا نها يف
 نا نع كافر لن وا ىسحو أنديشلا و نبق اويل عملا موني شيخ عيبا
 ظ تن وكب ىو درتل اوجارلا ئسنللا لسارم نم كل (ٌوو بيبرع ئسح تلا كروس

 هسيعرت ىف نأ مؤ لا هداركلا نين رط ىلع ىلا موف رح نم مدللا هينيد يشن بولا مون وعلا
 اس موا نم لح ويب لب ةندللا باوبا نه بخجل قو دصلارج ايلا ل كاناه نب ىسن ا نع

 سابع نبا نعال نبا يللا مومن يلا عا ةدسو ربحا و هسنغمل معفنل
 ليس جاتماو را ون زره نم ىو رهن بلعلا نيوضلا فا نيئمحل اب نابتكارجاتلا
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 ف ذرلا نم اره يسدامو |مهيظ فن ايرطخم اعد الك ذنانطي ارفف ١٠ه انعم ىليدلا لاك قوز رم

و كابس يا .ردل اب بو انتلا ل ئسح داساب ىسا نع ع انييمل ا ىهقنب الو زيان
 ا دوملا ةريكوص

 ١" قيزعأف موملاو سك يلا نديلا ليم و سفن ال و الثمالا نم شب نال ن طيش نم ندب مش د
 ا نايا ىف'دحايلذ ياد دريياف كلح ١ بناتنا ذاف اقوي سنا اطفا يلا ايلا نال ىلا

 | هرهن بع نم د وضهم اح لام ذا يكدحان اذ عاطتسا أرق هب له هديب لمس ناي6دو

 | ا هيلع اهرب ام ةرجحلد 10 نب احرم نطل هانم خم و انتا توص دي اكع

 0 نين غني دسلا ةردطعلاو دي دشلا بو اًنَسلاة ينوه انع قة دابعلا نعز عملا و ةلصملا

 انب ١ طق ينب بانتس مل ؛رك ند ٌةياور ىف اكمبط له هنم «(صفيو داش ٌةر وص دوش

 | اهتعاشا ياركس هددا ةرعنب ترد نينمولل ما ولسا نع هليلو مولع ف نسا
 /  ملاه لجن و نولع الاهّمح اى. ةيظفت و يس ىا كامكس هَ لج كبر :ىطاهاو رشا نم

 ل نمو رينكلا راضب ال لملقل رار ال نمو يلدا ٌيلئأفالاورو نوحي ابرار كيلا طع 00

 هد داود ىف درخط ركتما كن وس انلاةرثد ناوعل هن داعو هشرط نم يا هنلا واش ال م اتألم

 ظ مااتلناو نيلملا ع اخ عاوجايا بالع هير فلاو هكرت ها عارجلا ودل شدا اكون و هللا يف نارك

 |. ةمالارماو ايدها بانع نم اصوخو ب هرخلاو علا هيلع سرين موفر وريح ة دايز ىهرلرُس
  ىض ق اظضالا هاوع قرنا يارب دنا و باك هدانس يف و نيب نب ن اىعنل انع دلل ايي
 ٠ اهفرشيلا نع وزجالا ة دهن أس ىشحلال اهكو ييسلاوٌثارسالا نع بَخ دبْذا كرش
اه ألد ل لبد 50١1 كن م نال لّشعلا ضد س انلاىلا ميل ايا د دوملاو

 هو دو ىس اند

 اهضن ىهلاو هرد «لكؤرحلا لطتتسا هي دوبعلا ماق اذ أه ّصعلا صن ز وكي ار ذ لعانو
 ناعؤن فلا نان نيراسيلا دحا لايعلا هلم ةوث يو ىسيل ئعضوع يذلا برمز

 .١ ايه جاحال لايهل ةلتخ محلا وعانس و هيلاةج احلا مدعل ىلا نع ينعو ىشلإب ذ
 037 لل للا ئسحد انس اب كراش نب سندا نعرو نين وللا به ١ ىلع نك انعلا ل وذ :

 رج الذم نمو همز ل هناا: نعزعلا يل برق
 ظ رز اكهاب فى ارتحل نا دك هيث دانس ب رب رهاخإ نع ظ نيقدال ذدرلا

 | ماهربلل عبرت اكريرلوع يا نايببملا عيب نايل هملع اح ىَم وهب ايفل ن رم نع

 | ام اش وو عريب زي هداف كل ذ نم اوهن ال نائم هارون ويشليو نوكدرب ىافنولاو

١ 

 ا
١ 

 هته سمع

  وجوصوجسم سي



 نبا نعو يرعاسلا دعس نب لهبس نع ىسض نب كام ٌهاور باتكى طخاط اسس ناو
 يس مورنا ذا يول ملمس اياز 0 و مصدالا سملا برطنحلا لاق باطخلاو رع

 نواب نييصح|رسسلل يزعالا ىلع نب ديلا دحا بنص يا ييِطصتس او [وعب# ناي لرملا يف
 اطول يبس وا وفصول نلت 5دملاوض اذه وس نييس ول نيد هلك امس نعنشال روم
 د املا يشن مرسلا نيلوللا له ذو ءانسلا ءجرحا]ب هيلع نمْنَم وصلب رب أج نع يح
 رخال ا ىنصنملانلحأي ناب د 5 لي رجلا و تانسحلا اوك فضح 'نضح ايوا انازيملا فص ميا
 بويه ملشسلا و دريل 5 هايل ىف صنع راكد لا ةيعرتم نم ليصللا ص ضل انال دوش و

 ًأهمجتت اجا وبدل ىبيل يا ب أجج هللا نو د أشنأ سيم هللا لالاهلو ىف يلا رجلا لودلا
 ةاعرس دارملا يل !وضن يا صلنخ يح جربع ي وسلا ضو يراد هي زيد ا لعامل | عسل نع
 و هليع رجلاو هاهي دورا ضد هنال ن ازيا فضح ميبشملا لف صاعلا ف 2غ اهلا نع ت لويد
 يعي لعربكامدد ١لائاذا دمعلا نامل ضرالاو ىسمل ا نيب اه هلع سرت او دي دومعلا لاك نال
 ىعرولاو | وسلا يبن ري مل هاك مدان هن ود عفني دار أض اعمر ضن وا هو أضم دري هل نا نم

 ىع أبرسج م ملا هترما|م لع ىسفنلا ىسصمن نر رغما فصن موضلا ةنهالا [رهيذالو .

 نابي الا ضن يضلاتر يول او ىرصلا فضند ّىف' روف |يهع ىسح نم ععانملا ضو افاوههش

 ناعايرهط نا ناي الا فصند ٌاوص و هريهاظ رهط نيل ؛كرتدلىنه د نع رسل رهطت ناميالا نال
 هي اور أوس قطملا فا فن وشل هباديقلانم لس نه لحد نع تنامالا |يكتسا١

 هم ابناطشن م هعرع ميدخا ليش نينم ولات ولد ىف هيمي ن اطسشلا عادْس ىلبددلا
 5 هلا هر نكالا فا منه أه نم علضتل ال انجي دانساب نوع ىلا نيحرلا درع نعزع

 دصد وأن |ريا لعد اعادنا هلع اىل اح هلال دل ف اذنلا نم ٌارن بوللاو عولضلا د دمت هزم

 هحورصم ةرشوع ةانئب لفملا ص اش ننانع لم ةءرات ىف قرمزالا عراتشاهب جام

 يف عسر طفلا ديع ٌةدلص فار طغل ا فرسلتلا كأم نج ىشا نط درع [كمحجازخا بهو

 دعب ة!رملاو اهيا لاس ادعب هرح لا ةمهكرلا ىف نسخ مولا ريلي وبس ىل وا توك
 لاس للعلا يف تلاه ماعلا نبا رن نبا نيد ئيتعكرلا (يطيف يا وملك عسلاو سسؤملا يا
 هلاخو نيم ئم نع اسح نون عن لبنا رف روع وهال اقف يراخبلا نون ارز هنع



 ظ للحلال قلاب طرتشم لهن اف هامسانحا جن هناولا يئيلَنحا اها نرحل ا

 ١ .ةياودزإو ضنرملا داومل هيكرم يا هدد عدللاو نيا رف. 'ي رجم نلذا لسد عج ايرد

 7 2 نزخلا تبن بع لك ا حارلا وو م اردالا نم مائاهد|,خاب هنكستد هلم عبرت يا نت زحلا

 اهيط رياسملاو افلا ةهلّمل ةندعمو هي اضعأ ىسبلا هايتس ابىعضي نننحلا داود ن أذ
 نيعشملابعمسلاومطنخلاب ةطنحلاو رطل ايزولا ل ةسئياعن نع ثرحادي عن وامجي د فيو

 . ياو لاك ادازتساواةايذلا يعي داز يي دباب لم لاب و

 .. اطعي هبسالادلا ىف ةفئر هلادبعلا نزيل عض اونذا!ةربرك ىفإ نع نم رحب انتئلاو
 8 فد كيٌملاوض واشدلا فى أون هلل اذ ري اوعض أوك ىموهدلا يف هتلزتم معترت دبولُملا

 يأ هللا هئئقم ىلخل نم هربع ىلع افرثد هسنهسل يد نمد ىهينقن لأقرءوجئلاريمَيد رجلا

 ضرع نه نال أن ع هلا دببقلا ندزي ل شسذنلا نس ذو اهلا ياوزهعلاو عشب هل ثيح نمءاسفن

 ل املا نت ال قدصلاو نير اولا هللا مكرشن اوقع اذ يؤدصلا يف لخعو داس وعلا
 ص ١ ل خوزعهرلا ركحرب اوم دش تافلتم امو ديد و هيد ؛كرابي هدا عم ةايكزلا

 | ٍيدبعلاىفصتاب و نب دخت نع بضصتلا ميو ايندد اين نبا لهم جيلع فعاضي
  فلوئالكام طقض هجرت ةياوروؤ تباثوهانأ ءاحوصنلاي ادب قبلا فيعض دانساو

 >اوللاوسنلو <> ونلا مدع ىلع مزعلابهطورتس يارباميلادوكت ال ا تن ذا نيد (وهيمس

 قيعض وقر قولا لَه 'م دووم نيا نع نصت هيو دوم نبا هم دعب ءاطورشم اهيسيعن ا
 نوح را يع مدنلا همم الا ععنلايف ةخلابلاهقداسلا يلا ةوضماةبوتا
 نطو نابفكز رم هيلا دوقد النا يوت يارد هلا دوّقن 9 هلل ارو فاتستمف ؛ارم طرفي
 . باو ٌماخىإ نب ابين ولوفت هين د دري ناذ ةتبلا دوعلا مدعوبع هعزع وجو هبلق
 هدحاو هبرص قطوف ن انبرض رمي ١ نيعنم دانس اب بفك لا نع عرين ف هدو دره
 زرع نيفكلا يلعد اممقالا كي لذ نيمشرملا ىلا نب ديلا برضو جول برص عججلاذولخ

 ثلث بجيل ود يف اينىيس نبا ىلع درديئش و لديملا يح لدم اطعائنحلاو داما

4 
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 | ككدلؤم ف يرحزلا لعف نيع|مزرد برضو يندر“ ه برضو هجولل يرض تاهض
 بانك هز دانساب باطن نب رع نب نم كب ص نيعوكلا يلاوسملا



 دهس... د

 ا

 أ

 راق 54 نه هلوك ريخخلاو ثلث لاصحي ا ارّردم تع قو انهلو فو نحل ةفص هوك الن

 5/و هلل ومر ف هّوشمملا خو هاعاطلاب د نزلا يان امال |ةو لح باصا دجو هش ناصح

 وسارو هلزملا نك ئسولتملا لوا يا ةركك ةرْعو ارعاوسس وق هيلا بنحا هل ومهرمو هنا ن وكلن
 أر ١ بحي ناو سن لكك لاهو لهاو ىشن نم ما وبس ةرتخحزه هتك صايا هدب يف

 ءاي |يصد يار(: ىف دوه نا هركب ناد هللا يد نيوعملالا ضرتل هجم ال يادي ال |ءىحي ظ

 دانإو لوز انملإب علي النا ةركي انكم لال اب هزه هنا وأ خيانه هللا هنن 0 ظ

 1100 ّسِلُث رط كأم زيا ىشا نعد ناس اق ىه هن انجيف هنككتو هن اهياكوشل

 هناصو ورس ىاٌتاح عنمماذو ادويو فايكمفنكا يندم دضر سل انه ”يويتيه يشم ىلع هللا

 هن وهيا هع ود هأنمو :لرمقاجءافنح هننكل دب وهل مش# نيس وهَمَصْساَنْنَع يورو
 ًأيسحو اي ونعم امض وشل اب يفر فيز نمل ف اضالاةشنح لخ داو هشررف لع
 تاس لاكي يا كولا ىلان اسح الاواييلع ناو نيِلص هلاييا نب دم اولا ىلع هيفشنو

 هينه هولا سرع لاق هرناج نع تهديسدنع ةعاذَش وا ةناعا يفن ةرئعازكو ةسنن
 هّيمحر هيلع سو ئنك دملابهانلا هاوامزد نكن م ثدلت متم ي رقاقملا هذلادمع

 داع ام يطخما وكس لووزيلل بحب يطعغا | ذا نع باذص يسر نهي هنح هلفحاو
 هلال ىزفع | ذاو ةزرع ىفع ةبوععلاى عسا نم هب ومع لعد ١ ذا ىارمع ل اذاو

 1000 معرة سابع نبا نع به د ظل رظكو هان دحزع نكس يابو
 انتل اباضرملا ميم هذ وك ىلع لدي هيداهعاّوجا يا لادم الا نهوشث مند نكن ا
 ' نع هازلا تاذ ىف بصفلاو ' مشتمل كيا نزلا مرات (وح بضل أ 5 هللا عرش ادب يا

 رولان م هدط ملول لَك نم طعس سو هادئا دراجي ةكيزني نم هانا ةرمدعيازحو

 > انساب لبج نم تادم نعرم هلصأد نيندلا ماو مج نب نلالادبالان مدعي م هو

 هس نيد ةامايقلا موب لسي باسح ههلا هبساحءيذ نكنح ثلث ف باناتيفا
 اله ع اق هئلقل زك ذ علميال لع ى اكتاو هّمعرب هنا ءلخداو هيلع د دّس هلو

 لصتو ضرعوال اهوا ىسه عبس يف ؛كلظ ءيغا نضمن و دؤ ورتموا هت دوهو اه اطع

 يناث'نه تلحق اذا ةردره وا ىا لاى ءاماعو مرتع د ةاردارش يو ذ نه ؟[وطم نم

 توسط ىنمؤلا م ذ ب اكيف وكبوب ا ايب دلا ىلإ نبا ةنجلا هللا ككلخ د لاق هللا فب اي



 لولانبلاب ىف و ىو نكوم ثالث هاد ياهلا ن اوياس هيه ناب درو مص كل اع ريرعح ىف نع
 | رع هكيدر اذ سطهوطم قوي هو ,سنش من يف ذاع دلا ةدامص يي 1هكريشن جم ةداقولا نع ظ
 ظ دلي طعاو امرك فا يلافشما نخر ماهالاوا|.نيقس يلا ألا يدانم ذرب ' ظ

 لدن نب ند اخ نع ىط اهوزحو يملا و ٌثدارتلا نم لزغيام يا سائلاوان اسس الاب نسامح ص ظ ْ

 نك نه ُندلْن بسحر دالصاو همس فاك ىراضالا هنلئمد ليش احب هثراخ'ئف أ ا ا

 هلل اب 'كرليب ال تامه تريك ناو ب وب ذلا نع ةزكذ يوسع هلرفشن لاكن مدنا نا هند ا

 هبيخ اع ديتول هيام وملعب اعني ريما عش اوحاس نكيلوٌةيهولا يش
 .. نه هرؤ نكن تاكل كن ح دانساب سمار نبانع بطدح موس دولا ناذ ني دلا يف :

 مك ذهل ياوكل اوأادتعالايف دحلل ةزداجمي اىذل ا هرزع دوهداهرئس يا هيحاص اع مح ١
 را يخلو 2 يلع هددا ص ردن وسر ارش يدم |ّو دمهلا ىققن نُقل ثكلاد ْ ١
 ظ ا ]

 فيعض دانساب نش نع طخ هر لع كني أئاخ ُسْلَت اردو هلهاب الا سلا
 مرد نكح ةراش اباد” الان اج كرز و هيلا اضن فدح ءئاضالابلاصخ ْث ون هلصا ث لذ

 ىان اييالا كمساو شن ساو بعيالو هزه امرك ى اق هللادعوب نؤيسا يا باول بحوتسا 0
 يرن ”للم هل الصبح ناب ىسانلا يف ىنسهي موللاواخلا ضد يل ىلا يب دمتملال اكل هج ١

 هللا مرام ئغ هعنل ياه تسيح تاموبسلاو مراحلا نع ل ىفاعرو د ةارادملا لعاب. 2
 لهاججلا د نع هدرب راقو و تس وةانإررللاب ىلحو أهيم سن ىف عود ولا نع يا يف افت ال

 ثلث ل ياي هبوب سنها نع ازيا يذصي و وزمد لب كلب لب اني لذ هيلع لماذا 3١
 ددعلا ئم دارا أم ياأنّس تح نيل خلا نم مرو رئلخ نديم ةذحاو دا هان نك م ظ ا
 ايم ناخ صنا هباقع ف اخ ىبا لحو نع هللا ف ات اضاداذ هنأم لع ىلا لحر | 71
 00 ُق يبا ةهلص لك د فارع زجر و د ود له منع ىتع ىا هْلَساق نع دي دك اب ىلخزترو 00 '

 . يدرط صو لجرلارك ذو اهل اى اني روس ين تارق سنع دحا هانذاو هالك نوي لكرخا ا
 0 زيد وز 4 تيتا ياي ماعم ع هتان ف كاسع تبا ١-2

 يف دربلا وي دس اهب هدوكرم تاشملا يناهر أوكا لعوضولا هلظالا نخل نون هييسوع 20 0
 3-3 مدلل ف داطلا يب طنا ىف امكعاواؤ ولصل (ي' لحاسملا ىلا ىشملا ودربلا دس 0-1 1 !

 نايل يحاول وكم وواجب ويل هددامجول عياجلا م عادا وأهوكسم 'يلظ ]

 فليم لاو
 ١ 3 0 واخ
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 لغد ناهالا عه نه اج نم ْن الن كك هللا دبع نبر باج نعي ملاو بيعرتلا ىف ف اهىصالاو

 1 أمد ىداو هن اد نع ىثع (ه اس ثيح نيعل وحلا نم جون واسس هكنخلا باونا يآ عم

 *:ويلم هالص لكرن ديف ارك د برع ملو ةنرعو ن اكدباملاع نكت مل ناب كس ىلا ايؤخ
 رانونال ايف هجرت لع هام اعود ىدحادزلا وت لق ةاره ردع ىسْيلا م هضو نعم يا

 يطمع ئم هلت أدج فيعض دانس اب رب اجنع انتر دح وا ل أذ هدلا لوسي نييدحاوا

 2 |ضعئا مايصلا و ص درمملا 5 لصلا اق ىف هدع ىعف نموت نه و اًدخ ىل لد وبي

 "ايو ضاع هناهودع ةنوآب دارملاو نس اًمشلاو ىقسحلا اهلدم وابزيم لسفلا ياةبانجلاو
 ىسخا ع ىص يعض دانس ب سندا نعي ىسط ع أكو ءيفادحاج امهكزت نأ هلع وب مل نا

 يح ع يف اول دمع ند ىججلاب ىرجا مف نمئلعف نم هلث# يرصبلا نسما يه لس م
 مم ىئسوا|طدحا ازكو هلصا يادي دلاد ّىعواأعرشم ملام نوجترل نم لانملا

 امج نب ذأعم نع بط عز نبان وسن نيمرجلا نع انا يل اه هدلا لويد هامات ةصنيل ملا
 نا ليش لكأ نه نيس يلف هريلع زيوس يندد موصل اى الع نييلعذ نم ثول فيعض دانس ب
 ر ايلا ضصن ع سس اى هل وليل ا نه لاى ثل ملا رح ايا هس و رطنللا دمع ياابن شيب

 رج الاب ارسحا وهلا به نيياتف نم ثالث كل سنا نعر انبلا مزن البولو عارطضا يخي
 ارامي ناو لساعم ف هريدي د همعاطل هلق يل نا ةنبعي نايف انهن! يلعاّمح ن ام6دنع

 يف بببسوا.تسا ناب ئرلانم يندا الخ يأ همنا ال كف ف وس نم ههذرو عج
 الراسب وكنسكب نا يل اكن ددن لع اقحن اكل يدم صرخل هل يئا أب (مسحاو هريلاب مّن هئانع

 اياشسحاو هزلاب”هعن نورث نمو ,ءود ولأن د ديس همر هديكاشا ديزل هادم
 ان هلاىلت هنود نا ىلا هدا ىلطاقحن اك تروا لويصخابل © 0 طل فيببلف يا
 كل اطياب اضحأو هللابهعت هزيم اضراأمحا نمو يجوز يبدل دام ناو هيِغو

 بايد وف اك هنيدي نا اللا اح اكةركذ ونعوا هبد احلا اهرهلكاثن وار هيدم ىح ير اهب
 رناج نعم سفن ىلا لكي مل هزد ابشر نه نال اه رعد اسد هاذ كرامي ناو هرغو
 يا دواد ليوا اهلنم ىف وا وذ نين وا نيه ت لَ ط هن رايكم حلاصد دانس او

 يقارلاو طفلا ىف لرعلا هدلاوب دود ركل اشوف ركشملا ل وا لئزو نيتوانم !
 ىف دشعلا و ىنمرلامب لمع هلو بضعلا هزفّسس ال ريل ان زيه بللار اص [رشهت ل نعا ذا



 اح هون نم عني يحرفدلا هذوعي الد حرم يف ئمبب يد يندلا رطسمال تمي ارئنلا
 . دواد لآ يلع ير ام ىلع ينل الملا ه نه دبع ىف د1١ د( ب كعلاورسلا هللا ةرنضو

 ءررضع هل لدول بقع ! ذاّنم لها ٌقالغايان اهيالا ىولخا نم لن م ءرك ذي اركمس

 هاضر مجبل قصرا ذا نو شانه |ذوحةك ذ نم هعنج هلله دنع واين اب طاب

 ل و انس مل ياهل سيلا اه طاعيس دل رش ذا نه و هعروو لص اىلع قدح الوب لب قحئد
 | سانلا طاب اه ئاقل لسكس ر اهنا, رسملا نه تال باك يهد انساب سند ا نعسسط حرت ' |

 با بردا وأ بح درحاصو ا لاهو هلضانعرطاخبةيلهاحلايف جرا نايكرلم ا
 *0 راق > فورجلا نع يتناك وما اروصلاو اهل بلشلل اه واع د يا مالا روصلاو دربلاب بهللا يا 1

 لس ره نوكأ يملا كيس هياووصو شانه هيلع تنعش وأي اذك ضَملاب مس نبا دب نع

 دل 1 لاق نع ننكا ناببالا ةرعا5 نم لاصح ال يائديلا لص انم دن مهين صو ْ
 ؟ "سني ردك ل و هلاهو هسطن نع نكلا بج داشاد نخ هدلالويسد اريك نا هياديلاولا ظ
 هشلاثلا "ها ضخ يا عام داويلاوةرركول5 هلو انك و نما لعارلا مزجو ءاسحل اٌةأنْشملا ظ ا

 ن ١ يل ةريلارجن كك ذو لاتلاب فره اين شل ينعي نم يح انهان داهجلانوكداممعا 1
 لن هضود طقسا يارب اجر وج هلم ل دادي نينجا لاجرل |قمارخا عنا

 . لعد لزالا يف اسال رو سا ناب ئادائدلابناهيإلاف لداع ل دع الو هكسفو ماعدا 00
 ) اننا نم يدلل ويرحم دانس اف و سا نع داهم امم عزوند "هه ولعم تاكوا ين مدس أولا 0 ١

 . 1 ذا بارو صحوخ نم هّمممج حشوة ردرضل لا يندال ف ظهافايازجرلا لوين 2222 07 1
 ب الاونروا هدوجيس ىف 'رقسب والفن ولو هن لص نه رون نا الش د يييس !نح هسدار عذر 20
 00 خوف نعت الث لا لاجو هلا جرمو ةيلدر نعيرمازيلا ف ديس عضوأل ةلصلا و ظ 1

 اك كو فان طع ا و هدريردل نماما هلام أش ال يخل "نعش ىطملا نا دورغزبا ون اك 00
 أ ١ نيلالعةحا ناو ننال باش او بسن نتطو يلع جرحوظبراغد عاطل
 يع ئعراردادداذ هلل ١ريهه نم اذ د الك ذ نواعم نوليسملا لازي لو ةيلصاجلا لع ند هناذ
 7 نا رجب لا يئاشسا يهز الا كأحسن نذل م ملا عب هداج نع بط خ مهو

0 بلا وولد يملا لعةاحاهنلاو ةابيملا دنع بيل لس هرللاب كلا ند تءلش غن
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 هسصملا نيكو َت تمرررس ن١“ ,ىرصلا ف و ل وركذ اذا فدرعملا ف ىبحال يد ىفوأب راانهاهدعبل ا

 ظ ملا اذا اون هلا لويقب دا ياهلا ةدزحو هاش وكشم لذ متع يوكشلا نايك سانلانع

 يف نعزي ايلا ىإ كباب يلع 01 هلكتسا اك ذزعاف نا نعرف ناك نمل رمك للاب تكل

 د ١م ورد هو ل ناك ناواش دللا مين ىه ن , لن قع ذلاه راو هدد ةرب رح

 ميساولا لزئملا وامه عارّوس هن اهطمرل "ىلاصلا ءارملاو سيشل هبل ةباد يبا ىو بكره بدلع

 سايا ئبةرْث وحوا ارلا دنس و فاذلا ضد ىفانغ سن مثلا بلجيد ىدصلا مضي ىصلا ن هل
 هل اس فني ام هني تلقح خدسلا انخا ة دحوم كربلا د ثان نمل لاله

 ,. هداوز ىاواولادّسو ”لمولاوغن ه داوع يلا : شم ملو اذ لح صخ دكة يلبب درع

 الله ا هذا رانا نعرلا هباذا يذلا ءام ده رح اهدو هلع حار ملا دبا ضروف يف

 1 قد يفافدس ع ناو بون ذ عريجمل معان ابدل سن ذولو نما ارباهضرع ئه“رمملا ,

 نك هوطو ايد لب فيتص 0 دانس او ىسدأ نع لح طير يىناهبابهاذ هافّونان ىا

 ني ضنا تبرجالجتاضضو ولا ال
 مرد د ىف مامن ىبصلل رد انه وس هضم ناديت اطالب

 0 ذادلّمل 1يار امال ئه ان لان اميالا نه لترك نفض دانس بد وعش نبا ع

 اان انيس عجب دارملا و ماللا ود د فايهضالسملا لنصل الا

 « نبأ داس ساي نبازارع و طر ند نا لحس لب: نقاشا د
 2لسس ن اسالاب انا ىااوضولا أسس امين ركم نهياةةلصلام ات نه ْن لت 1-6

 اهالابا جركالاو دحاو تمس يلع اهّتهاماو فوزرصلاابي يش ىنضلا دع واناهووكم بيت

 كرما تنلاوعدلسم لس نيديز نع بع تبلل ث ليكم نه اهفاذ ٌةعامج ّتالصلا يندد

 . الع أموجلا كابس الزحويول و ب وره نصح دعب د اطخالا مخجل ةوبسلا ىلغا نه ل
 ' مابا شاع هلا ديلا صو وكشف عتيد سحب يلا ليج لأ مسا احاتو باثكلا

 قثومواع سره ودا هردلا يفزع بط يوان قدوس تو هر دص تتح العجي ناب
 دا هويلخ ون ماما عاودلايارك اوفلا نه ثالث لوبيرج لد عوجرلاو د عجم فوفوملاو
 هني امودام ' ففي 0 00 كلا رسحا يعكر كد مل ةشمسحاا نر يهاواناطلس

 ىبحا و هارس يا هند هيله نح نم لع فايا ىارب اج راجد ام ذحاوب ا نوم ئم



 ١ :لرلح ياء ارعاومب مبين سساشلانبد ريدا و دادس ىارىا ذأ ارش ككل ىاد ناودرا 111

 تارسالاب ُدكأهيف وانزملابا, سنن ىف كئناخأ وزع تمعن اوزرعذ ا لوقد هت ذااه دنع ترضه ن١ ْ
 ماو 0 0 0 10 4 : ا

 دريببع هلأضف و ِط هيلبوأبصد ةيعاد تالئاا هنصنم ةرحاو نكت ىقرلامرعو
 ن ورثعو هنا اون اب اكسال ةباجولاءاما قمع ناخا تدل ئسح» دانس و ْ

 ١ تاطسلا فيحو هنا ال رتل زك زا هوب طم اهرخا ف عقدا ذاخ علاطلا ةمو وعم اى |
 ١ "لسن اب رتاج نخ مهام اره رهأم ىلع هِي رهلاب سراب بي نكتو هفسعد دلظو هروج ٠ |
 يناكت هاؤوجيل ئهرقيمح ىلع يا نيربلع فلحا تالت كري دزالا دوه عضل فيم دانا ا |

 هرجالايف هبي داسال يا اهبم هل يكس الني هس الا ءاماوسا نه مول رس الا ف ىرس 1م

 : ةاكينا و ناضمر موص يا م وصلاو ىننجلا تابونللا يالله لم لس الا ييساو

 *ف”وو هأعربو هزصت اضدلاف هدابعسهأررع هدد ايف ويد ال ههناثلاو ٌتدلّردا ئه ةلحاو*نهف

 ٠ يف هالوتيايندلا يف هالؤنأكأب :ىملا مون هالوين لنقل نهرب يلادوما لتي ا ةريع هيل 31
 بحا ىئةزعالا ف مهنه ةرنيح ياددلا لوجالااهددلا ناهّودؤحرم بجدل هناا وهلا

 كت لع تنلحأىابرلع نضلحول ةدارلاو ماسر شح ملا نبدا بحا نهو موته رشح ريل لها
 أيئرلاؤ اربع هارت هن يع هاهيبلع يفلح بسم ع ١ قرا يناع اال نا تلما ىات وحر ثولثملا

 عععس ١ذازيب نعل دمع اهب ىع ل اخ لأ5 يي ةرحالا يح يكاخلا ا دداظنل ةونتلا موي هريس لا .-
 ١ هيدو ةْسياع عض دن م هوظمحاد يباع نعوب ةورع ده كيدخلانصوتم 7 7

 طوظىا نيحرح ذا تولت م تان ناو ءارح اما يف! نع بط دوهيسسم نيا نبا نع عل امج
 اجزتم نه ما عولط لحاف ابا يف تييكو نم تنم نكد انف اهيا سنه عون
 ناييالا حج لهدعت نع ل جلاص لمتنول انه وه هلو هدجد هناي اهنعولط اشاره كيني هذ
 ,”هيولثالا نه 48 دارملاو ضرال هاب ادو هد وهل ىالاجرلاو وعر تلا دنع ىهت ذرنمح لمتلاو
 ”ريوه ىلإ نع م عننا مرع يلع سر[ ةطاهإفامّيدع|شم ديب عمن ال نايعالا نا ىف دزّسسمم

 هذ دامقم يل لا بيصح ةركو الس ةنرتسدل مج هطرغض انش يس يف ناكل ثالث
 هلشامل دبكاتدبحادلو لود وة د رضلالا هلوذ نسي ولد بحال و ىلتاهركأ ناوهبهد مش
 ١ 0 ئئيوسح !عيائييلع ست نا: تال نسح دانس اب نجلا رهاع نبا ةّصعزع مح
 27 هناك قاب ةزحالا يف هده ابندلا يف ىكه ناو ناذ هد نص ئه طقح لاه ىتعت ام
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 هج اجلا ريزظم يثق ام نم هوطهد نا يهيم باليد يناس انلا ل اسي هدايم ياله بإب هسسشن

 يول انبلاب اير ميل :لظم نع نانسا يناجي افع هلو ىسحلا ىكفنم باول اسالو د دممتسذ ىمتن ام

 يلع ناشما الجر يلو بز ادار عدنا ندي اومع اذ از عام ىلا هنآ هدازونا
 عا

 امجهالائه سرب هديداه نلت ناب بأسح يف هل ني وقف باب يلع 0 هد
 فعصو بارع هيد دانس ابش وع نف نمعجرلا دبع نع بضعلا م ذ باك اهندملا ىفإ نيا

 أه هابي هل 'كرابي لب هنمادج ىدرمت د5 رص م دمع لام ىتفن ام نهيلع سف  ن نث ظ

 ازعل جوع هازلاه دار ال ااهيبلع بح را ظم ليوم انبلاب دبع ملظالو ىسخلا دصتن سدير

 رش هيلع هللا خخ الاس انلا لاوس يبا'د]سسم باب اسست ىلع درع عه الو رحالاواير ىلا 1

 قع مهدر الاس نل ١ ائادب مكدفنب ناغللا لل ع هوئمح أذ ائيدح لك دحا بسحب ال ٌتحنم

 اىذ انايعوتس لعد لح هيج نم ال اه هللا ك3 نر دنع ل والا ةاجلرد ا! لاح اهلها لاح اناكا

 ةالصلاب هم اىهمكف يادبع زصحو هبرملعلاو لاما م فافنالايف ياهيذ قب يذ
 ”ابعالا روش موقف وامذاو ارئاو نفخر نم محرم هلام د ىلدلاو اكبفادس هل أند لاملا نك

 اههان ايعرظس |ىلع هلدللا ءاقذر درع يف املاو هدلا دنع تاعي دملا يا لزانملا ل ضهإب ركن ماقلا

 ىل هدلا نيدو هنيب اه لويد هايل داصو مف برعلاه وجو يننم قمم هلام ءدرنرب لو
 اموسحطعوجوب ا هين و وبلايف هن قهنب لام ل يذلا يانالف لهن تلم لام يل نو
 ”يدند لامن نهرعاو سلاف منه ىلا لاهل ن اكول ذنايلعهمزع درعا ينااوس أو اذ

 ايعرس (لع هكذربرمل و الاه هللا هفذردبع ثلاثلاو هل ٌةدايز مهل رجا ن وكي و اومس نم

 هنه مج لو ةأكرلا غرز مذاب هبط .فانال يادبمدرد ونس ل لع ىذد هلاه يف طنا:
 ازوواهوكد سا ةكو راع ةوبسكو عنج م اوطا نم اّمح مذ هللا ظ دال نس ارد يا هرضرم

 هللا هزرف كل دبع عن ارلاو أهرمحاو اييسحا يا هذلا دنع لانمي حاب اذ لع ماعيا

 »2 د نم ن هلك لمن هايذ تلمقل الاه يفذاول ّدداص يشد لوم نفق هيتس اشالو ناو

 ” ”اهب ادحا و للون |رلق ياا ويس أمين وناهيلع رج ينوي ياهنينب ها اذاص ين نو نام
 ديكس ساورع نب ديدس ,سساو ارسل ىلإ نع تح يول هزم ضالا أدحا لْضْسس ال

 عا سك دج نطرح نالت مل رانا يلا هبسض ار هنخاو نويلان وسو ان أدع ايكر ايدل

 هبا يلع سرس و 'ءاهزل اسال يا الز اه أنيم أس لفف ند دج ىشف نهر لزهل ارض ارهيت



 فاللع موش ف الطلاو الكلام نو دس لئلا درس هرصتيد ل نا ود خ الز اصيب دز ىش عاملا
 مح الا لع لزعل اب دمعتي ترشد لكمالاو عورتا وما ركنا ا الثلا ىتح د ةادجرل واع امل
 | ىلاكت هللا لع ىح شالت مف عير ون و برع ئسح تلا ةربريىفإ نعد تدار عداشلا لسع
 ظ 'هاوعد ىأ اصلا وعد طو رثسلااد ناكر الازد 3 عم ابياعدةوعد رهنم لكك يار دريل نا

 يا "ندوه هاشي ةاورلا انكعر اك ذالا يف لاك حزما موصلاب هسسبلت لاخيف ناسمالا

 | هللظزم قلب ياصش وح مولظلاوهراطفا ناوا لحرب يحمد لعئلاب دفن ىبعبت نيف
 ١ نق وسيد هن ال نطويلا عجرب يح يصعم ىِض يف روس يازهاسملاو وهلم ضم نال
 هميعسو لل يي هداسسا فو درب رح ىلإ نعرما بما ه درب لو مدل ىلاهبان الاسك وش برطضصم

 | ةيع د اهدأكراواهطوزرس تيزعا ون اذا هللا درع تابأ يسم نيىلا رد تاوع د ثالث ل ايش
 ةوعدذ ني دصت قحاب اج اوس رض اسملاٌة وعدو م وصلا لم كم داره ةرطشن يح لئن ولو مصل

 بأمس ثاوع د الذ ف ئسح دانساب ةردريغ ينانع بح ع صن بح لظض نه ىلع مولا
 اح ابه ارمس وت اسما ٌةوعد دارج اذ ن اكن او دولظملا ةوعد ئلوداحا ف يا نيني كس ل نيني
 | .هئُوؤْشن نوع لف هبسنن لع هلر اني اليم هيلع ةيفسلا يم زيدل هرلو) نلاولاٌةوعدو
 تل ئسم ادرس تاوعد نال ةريررمد ين نع هيف ا هالات لك دااولان كا ذاو ٌددوع د تسحا

 اسما ةوع دو لوص كلا مربع لسمو عزل و يعرللاولا ٌةوعد نيب |جيس ايف يانردبش كلش ؛لهرح

 فاس .يبدلااج ايد وع طي دل ولا لعاطخ اسس دلو يف هلحم دلاوما يف ركذاهو مولظملا وعدو
 ”٠ هيد ناب عنؤم و نسح تالا ةربرع نان تخرج هبيسج لع بيصاع دقي نادل
 . ةوعدو لكب لماعلا ملاعلا 5 وعدو هعرمل لصالا ىنعد هرلول دلاولا ة وعد درت ل تاوعد ولن

 البا ةيانكاوئد ايم الازع ياك دره هع ال امنَّضت تابارهس انو دّرم كانه مرق اسما

 . اهعلاو تاس للا يداحالا ىف هاي و وطخ نب نمسدلا وبا كشمائنم هديه ا ا( نلذ

 ١١ يوخاؤوعاه سددلب ىنداو هشبان يأ نح ىف العا الث ط فيض دانس اب ىلا نم ةر ايلا يف
 5 هلسعن لع لج مف اموهي دارللا يف انعامف لاقت ههدا هداز اال "نظن لش امم لدب

 هداز الا انيدلا ناطح نم ةرزثك ل سمملاب ياو ىثبب مونأه نم هوطقيل ىس |رلل ةل سه باب
 قس لامنم ف دّصن ادد سم باب ةسسض لع نجر قامو لحب ل ثيحنم ارحبي ملل

 ىنإ نع سد هرجاو لاه « لدا داز الا ارش 3”ةلععس د ايردل يلا هئلاماجد اه ٠



يع بجاولا نم برب ثيح مام لكم نكات نميلدف يا الايع قع هلكت لن م ةزيوع
 ذ

 ناني روصحيفا هانا دوش د انصر ناو نأو هضرهف هدر ايذ ىاىضدوملا

 كرجل يو نان هازل اريجا ذا ىسلط اهلا سيت و هن د :هملع ةالصلل باهزللاو
 درللا

 نح دانس اب ٌةريرهد ىلا نع نخ ةناسال هاريوظب يل كنف
 قع ت هلذ

 نا ديول لطب مال نشيلتت ىا ببطلا و ةولصلل دكان و كوسم واب زورا موب لسسفل رمد اككيلع دم يب

 هبات نه زجر نع شسامابول و لش ديج مل ناذ ب ايل لا نم سس امب تم وا ظ

 ياويل يذلا لسملايلاصناداجل اينو يف رماة دايزج سما رلا ةداعس نع لاصم كيو

ا نيهلابكوملاو نكاسل ةبشلاب عس اولا نكمسلاوهراج
 يع ةالسللا "قلرسلا ةيارلا ي

 كلاخي املا تراحلاربعنن عف أن نع كبط ةرولاو وفا يك
 5 درثاد :

 هلع ءنهارج هلمهز وهيوذلا بلكت اذ كى وام ٌةدحاو هايف ىكّبول نم لولخ نون
 دا هيلع لد اجا لهيج هب درب لع وا لحوزع مدلا مراه نع .. غو هله وكم

 ةبدروس الع ىلّمل عكر لمت م لئلا عرج ش سانلا هب يتسن ف هدلاو اخلاومد ياخ بسح

 ومو هاسوم نستلا نع به اع ىف هلل نم يصوافع ىف هيف سانئاراصو مل دهام

 سنا لرل تاعاس ىو نول عه ومن مانع ادزمسم نابل ءاورمو يرعب
 برق ةعرطت يام ياماما ضر ةوبلتع لامس لاه دل ىركسا هلا ةوعدج:ييضداع دام
 ةالصملاب ن ذولا نذوب ني صاخرع باع ئيطع ومد و م أرح هششاهوا

 ايري افأ نكس اح

 اسيا نمر صن رهن هداج قولا هوك لعدن دارج يف نافضا نولي نيو هئاذانم

 . .مانساب ةرداعؤعلح ضرالايف ٌشسس و عطني نايلاا نكس ينحر طملا لزني نيحوزعيد ع
ىولوم 5 هع خا ةدابرو ىلا ى!"وكرمملا نفت ند 1 فيعص

 كهضراعللاو مولدم لخأ ىلا 

 بن ازد ولخا و ضرعلاب صرحلا عسب ايما حلا ىلع لا وضلوما طخ ]مهمه و ليهم عب

 هه ةكربال ادأذ هعيسنل هلال يا عريإل ان هككأم تيس وها ليك لهل يانيبلا روش
بش ال دج هاو شب دج ىدح لا لاق سيبرص نع رككمسع نبا ود سو ىسسل لد ضو 'ء

 ىه

 مصل بوسي ضورعم برعم اب نسما لاو دال نا ثنوملا يا ماسلا هلا دكه ان

اسهل اومفا ةالموملا' ىبسل ا ومب تونسلاو | دوسلاو
 داريشسل ا واهل او' نيكو ابرلا و

 هطخ يارا زكسو ئكمشرك ذ ميالوا ثالث دين دحلا ره فلوملا فاس ارك بشل
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 ىلظم ل ناب سانل ب ىلا رس ّوهول تايباد ت انياني'تاهز الث هل سندازعر درهلذ
 ولك كنظا ذاؤ مو انس انك دقو هيلا هاشم واطلارسكب ةرطلاو درسحلاو يخل مك
 يباع هللا فس أذ تدسحااذاو ب لمتلاو عطملا لع فه ود ند اشم ويشد ونلظلا نيمَح

 ةكوصضمل رم اوس نم نيرا ذا و مكح هن اف هولخيف هدرشن ىف هيلع ئارعإلا نم هيلا يا
 ض' جا كيلا ىف ةكلاوبلص عف دالو عزن بلج يق هللا كرك  ناذ يلع اجلا لحم ددت لد
 *ذح أهيم رول ثول فيدص دانس اب يراضد الادب ىب عن ىننامتدلا نبا هند اح نع

 - ضلاوويلا فن عزم ابك الإ لنلا يارا ؟اويسن سانلاب ئظلاو بلا دنس اهلا
 ٠ دح ا تيرسحا ذاو وارظ ىضتقم يحال تدنظ اذا لاذ أنبن١اول مارد سكو ييلاوع ذوجكو
 . هلق هيل لكؤنم عاف ترن ذادد إش لذ ايش مف ثدجد نات ل
 نع ناميلا بانك نا يوصالارع س نم رئادرع ميه ور اطاسملاوف د'لميلان 1 0 الازج

 اه نول نا عم باسح هلابرخ اتسم قمت وَ نلت هلث # ىرصبملا وهدو اسره ئسحلا
 امي ميس ولا ىااؤن لاو ”يله ايلا لها بادك يملا لع ةحابشلاو نابسحدلابال لاغال اب يفهاملا
 هدجو ةرس در ذم ةفطنه ابان اذ هس يار ظني نارخ املا يبس ىلإارعلا لاق راب بت
 طن ولو هرع لاصتخ مي بسلا ابريل يل باّرلا نم لذ هلو يطل نهر ردا الو باملا
 سبح و ذ ؛اباب زل نيل لبد اركذلو لوب نم ٌةدو دولا كامو 4مل يق لما نماول امل وابا
 "ودوران ىمهاوراص مولاغ هايد دلا يوذ بسوي نيكو او دل وارسم نونو دم دش
 انوركيا ذل لو ل عد بدلا لها بستب ىقكي فيكو هيه عامبن ملكت ابالكدريذ انخاو اكو
 يلق هنو رولخ ملظع عم ىبلثلا نع هموادلا فوح يضم لح عضا ملا نمو نب دلا متم ن اكو
 ىليد ام سانلا لج و تولت ثايت ملاجر و ىند١ نع مولاصح نعزطاع حزم موس ىبكمني
 .ثحرخ نه الا يملا مديد ولف مشؤعت ىا كروس لا ن نحاام باوتلا لب نهد لضملا نم

 نوما نا وزصملاب ىب ذا ديوي دل ةكرجلاو اف هر الانيا نن نيد |ميلع اصرخ هع
 ثروسملا لو اف ٌةدلصلاو هولا لوا يفاهولع هظف اجلا تاع [ئحلا, ريزعلاد د وص ده هلريجي ا
 ىلا وه محاليل ْ الت رك ةرنيرع ىنإ نع هن رات يف ران نيا مام الا يلي يذلاوصو ا

 افولاوأم وصحف يا ارد اكوا يهتم لك ن ايام نيدلاولا نن 50 يف اة صخر نيثبد ظ |

 ىلع نع به ركذك زن امو نأ سحيفلةئاهالا داو: موبصعم ين اكو السم دهرا ظ
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 نإ ينبه كبل يودع لا نرد ابةاشلعس الف اكيد نإ
 انيلابن انخا هله كلن رموللا لوس هد اهالاو ةرحالارابلاو هزلا ديد ري عط اذ ندطنت نا نم كين وعا
 لوول انبهاب كلذ ؛ , نارها لود مؤتئلاو اذاني نت احد وجي نا كب ذوعا يناياليزا

 فحضل ىروص بدرع ةنلئلا شه نابؤد نع بم ؛[ة انك يذلا هيلع يتنملا فرمكي نا ةكبذوعاىا

ت ف حيال ةَيشسح ةرخؤلا ىف تار لن ك هور نبا لد لع
 .كدولاو مينولحلا هرسلا فيل ف

 انيولخحلا ينصر لج لسوف ىف غرو ولا ىلع اضرلا هلو وجا لع بغل لئكيولذ ىضقلا 2

 ىقعلاب يو تاكله ث هلل هوو ىاذنالايف ارهيد طس قملا يا ىنذلاو ٌصفلا ىف دّرصتلا و

 ذك هريس ياء سض رمل باحجتاو عاطم شو بجاولا ئحلا هيمي هبحاص هعبطب ناب عمبتم
 :جيشمل اونا يرتضهزلاهركذ كرتتف نهامو.ظعأذ العلا شذ وحد أش ن اكاد اع لع هاسشن

 كهل علا ىن اهيلع اذ باعد وم يا تايلدع تالت م4 ىيفيص, دانس ىسا نع ىسط هيوملاىف ظ

 داهلماعب ون نل تارانك ثالث د بازعلا نم اهبحاصلت اصلخ# ياس رن ثالث و
 تاجر دولت

 هيلعام يدوب ولد ناسسالا هعيطي لع يا عاطم سه تاكليولاماذ ةرخالايف لنانم يا

 ناك(ذاامااءاطم ناكاذا امك نوكت اننادددل ايلي يشلارجج الع ملو نال حو يملا يح نم

 ارملا (هتلبج صا رروسم سعنملا ماول نم هد هل ةكز كن وكت لف عاطم رع ىنفنلا ىف هوجوم
ريبزعلا ىف (هسلا د وجو بيجقلا اا يف دالا نم سرج: لكذ ىسيلو ؟كاسماو ضيف بألا ىفو

' 

 ه وتب هرهاراع عيسي ناب عيت يويض ور انيالاو ل ذرملا يلا مول ةعاولا هلضافلا ىس مشل اوعدو

يمح ىلانعلا لاي هنا ةقن نايس عم لارا يوب اهايا ّظح وله يا هسفشم اولا نايياو
 ءاه

 منملا يل اهئ اضا ناين عم اهجلا وكرلاو يتمم نقلا اهل اصندو سفن ماعتس !سيقلا

 يفهلاو ملا يف .صقلاو يفهرلاو بضفلاف لدحلاذ تاريخ ااماواهل از نم نملاو
 تن ار انكم اماو دلو د ىلع ءيبع هللا يوت نال ىسملا مو هبيد لحل اورسل ايف هنا ةيطشو

 .ةمئادجب ةرلصلارانتس انأه وو ةرطخلاّي سس يزكي اخف اذم يلا ةلصنلا هو ةراانك عج
 هرحولان وكيسو هللا نيسملا عب يسد عج نسما ف ص ولا عابس و ىريبسملا ىف اهيلصيل

 : تار دلل ماو هاعاججلا عمولصلا يلا ى١تداع ىلا ينامارو هلا لمن و دربلاةدزس ىعو ةيتدلا
 الصلاو هليدل رمل نح و ءاذرع نم سازلانيب م ولسنا اذا و عي يلو فلل م ادطنا باعطأذ

 موملا هزلوف مق ارفتساو ساند "يل نع لاح لمللا وجيف رويل ايفا ماين ىسانلاو ليلا
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 هب هلاح يلى انم وقف هبد نعقجاي اك نم ثالث فيفص انس اب بالنا بن نبانع ىسم
 ناو ئدد ةروللاب لا يارّيغاو تيبللا اج ماض ناو ئهقانملا لاح
 اباوج ع دريس لءنل ابى دراو نع نيعا ارش انصو لسم فا ناك د اهيظاعاو ثا دامعلا تاههساب ف ١

 لمح 5 ناغ يس (ذاو او لحرع ولا جفا فلخا دعوا ذاو هي دح ف ب دكت دحاذا نم

 نٌرهايل دج اهزيع ةكمْبد الو هراوتس و دز د د تاؤصلا هزه ثراص ندث امد مزلكأو هيلمانيمإل

 داساب ىينما ئه قيل ىف هسا وباو ناموا بانك ىف نوكسنه فب هند | ذاب لطرملاميىرجل
 . اهللادلعا نايسو ناييالا نعاْوه نهيان أىإلا نه ثالث م هربعو ىساَد نسيت وم

 يغ هيدارملاو ينل او اهيياو مراحلا نع ىضنلا ل يا تافلاد هس مانو ءلههماجب
 اهيدثاننم ئصمنب ارم نهد ناسخ و صن تم لب ن اديالا لصا نه سيل |رهتعو فلا ن اف ى رثسما ملحلا يفي ريع ويكايلحلاو ندم يف مولا يا هاف يع بع م اضخلا دع مالكا نع ناسنلا

 |  اهنيلايف ئمّمند ميكا ضالا نإ ندزج امو هزحالايف تاجردلا فر ىف واخ هلاررع ف ي١ يرحالا فن دروب نيهونه وزاد هوعاضا ابدا ماتم نرثتس١ نمو يصرع مثل ايحالس ناني نا
 ينلاو لولا يف ىنسجهلاو ذبل ءلهاناش نه ياه اهلا نم ثنو ىو لائم ةكربح ةرالاو

 نادي لماعل اذ اييله ١ عارط اهئوكلا بن للا نق اد بدزب امن سدو قنجتلا دس وعد يللا عشلاو
 أرد دكا رحال نه نضمن امو ىزولاا نم ئهجه امل هرزح للا نم منن و اهيلهاو ايندلا هيلع
 هئلسر ياس ال ةرحالا ينو لياح لاح و لبا الم بكن ا واضدلا عاتم نال ايندلا ئه ن دوب

 ةرذ يع ةانئم هلم روصم "دل مهم نيعب ءاريتع نب هزلا دبع نن نوع نع نامل ب امكنف
 "هن لَن مويص يا نون ط الك ذ ددل١ لوسر نع ادلب لاق يا أغ كلب دوهازلا باندا ىف وكلا يل نمل
 م رادسا وعدا مايصأ نم ناضمر ىلا ناضم رو ىقيدلام ايا ياضلادازورش ىف أيا
 اهلاواّرُو وصوم أ دّربملا نول نجلا ىلع افلا لح دا ن اضه موو مايا هلت موص غور يلا

 عردأذ لدرطرلا موص ريس نم نايات الث موصى بح يع ذداب عز يبعاو ميىضجن هركؤ ردن

 دارت ىاجلا باور اظل 'هضنرع ليع حض تالت 5 داق ىلا نعس د هند اًصهدر كنا رن

 ٠ ربوج ودب لاق نم مزليرج نبا لاري ١اسكر و هلااتدكر دولا عوقد ملك نحو 0

 ظ ىيجذلا اقوم امع نبا نع تبخل امي ولد ةملعد هل راح دا وج رطل ا هصيتحاو كر دالسملايف ىلا ناو افرك ١ذ نونا ىتحا ل وعاد ىكشامراجي اه ةىد ذه د باولوقد مو هيلعوبلا



تسم لمن نينل نيم ث المخ نيش نيداو نضدع !ياًسالذ و ثالث تال وكتس ددح
 لب اعاض

 نهبش دووجوم هلع أ نوثلملا لعملا ىا ئيثيبت نوهلملا تلت و ىوكتل او تنحل ىبشب ىلخلا عقوا ذا

 عم دل ولا نيريولد ئهيد نيل ينل هَساللامأ ىس هي مزها لد اياب كسا ثولنو
 وأ دنعرفكت نادل لل يشن هلمتاإهه يذأب وعلا نير اكولذ اعود عم ئصونل يا هدا و

 ٠ ارك ذك ه ديس عم'كوليللالو زهكت5 ثْزحءاضويال ىنس لع تذلحا ذاذاهخوذ عم ةارما هلو قة
 ننن نم نودل ف هيد نوعلدلااماو ّىل اخلا ةريمتم ىولخ ةعاطهل نكد وصل ابرفلو نيد ١

 (ن وهلهو ناثو لاك هزل ريل عذزم نوعه دن وعلما ونت ايهرحاو ا هيلصا نعل نم ياهايدملاو

 لفك نواس وع ح عيجاهدودح ىأ ةويماحو ةرّد وعلا ةامتملا هن در الاد ورع نم

 اذهو البا عنب نعلا يير د١ كلو المي ناككيقرددا لزب زعذ ئه ككّشا قل ماو سولذ و
 ملساا نو ن اكهناذ عبت اولا نر حايف واوببس ال ىبح يف يتسن ىصت هدو لسادد نايك ب هلع

 هلع هلاعاذاوال ماةزحالا يفاهرلع ل ةرانكأ شدلا ق اهيلمحأ ىلع مات يلا دو دححلا ير داذلو

 لمصمم الا نراك ومش سلا ذ دح بلع عقاد ان ذباص١ ىد ىبح ص دمع امل ةرافك اهضاب

 رككسم نباد هوؤم فيهم ٠دجرل ةربش هلمولا نيكل سك :لموما نوكتسو هزار
 ىبك ند ىتد امنع تنن !١ ذا ةالصل "يحوم ه اسم نزح ون هل تل ل سابعا يدير ان

 روب لو صا ترضخ اذا ةز ارياوايشو لحد يا ٌضاعخو تداحؤئدبل دهون وبه يورو

 اون كدجو اذا يلاوءريَت ضني ملناينولا لئن كك يل هلو نيلصملا داي ند ايون
 5ات هعضب هريع مزرج و لتتم سيل ببر يلهؤملا لان بع نع 5 تاب ند اهمكو نس حو لذ

 نيتدللاب ىدتد يذم ويلا لاق نتددللاو هدزحل لسكلاب هدامس و عج ند امس ولاه دري بشي ال يادي ل

 ب ١ نع تزد ولا هضفخ هنملا هلم افحص درج ال ناهبلا كيددعلا نم ٍؤمس ئبللاد بطلا

 ماككلا و ىدلطلا دج ئصدج نال ئهف سنلان وعي ثول مئه دانساو باطتخلا نع

 واه.ذزثوا جفن وا ىلطند ىمكلاو ِ
ق نع بط ءارلع 5 كل ذهن الاه” عا

 دربع ىف”للاض

اصح ثا الث ملضا تدلي تا ان هترمد 0 ةىرهل نا هدلمس يف و كدأضتالا
 انزل نم دحال ل ال ل

 ىمجيت اهوداسلا ٌماوها الو يا لشرع هويدل ئلراعد دحال لجبال ىادصم رب دع ىف نييأحفل نا

هسناوب يف يليإع طع ال دحوم ىننلا دونه دورول هر درمان اباضوصنم ٠
 اعدلاب 

 يف مه ظلال اب لد ينايزب هوركماع دل اب 4سضت ماهذا مم مدن مد ود ةوعدب دياوريف



 يا اا نيب طل وو انطم ارظبدوناجض كود 0 اب نال حالا نك نا سي ص يا[ نان داو وشارع
 011010 ارسل داب ما انااا دف ارز ةنكوعا قاض اح موني لعد
 | صح وهودرع د ضرعلا يش يش سلا نع رمش يف 5:5 مدي ده يف يعلادءراضم ةددشسملا اللا

 0 انْثد فم يح فخوذ: ىزاخل و اطيافلا شاحلأت/ لوبلل ىساح ي!نشاح فارسكد ضن

 النني بصتم نم تب يضلاب ىصنخ لخ ئموف لع الا ناسسالا يا درعلا نيجي بس اخي تدل .ةطلقلا يب نابت ىغادد مراد لضنلا عرج هسفل ىنشييا:ي ومع ةعوتنم رع
 بهرصزلا ف حرك ذ نم لوبال ذادانرم عب يراونبب ىو هرلص امي كرس يكب

 دا هرنضم جم ولف هاما جلا مالا نطفي شلت دانسولا دمج لبس وم ييرعبلا نسل نع
 هاف يا لا دعر ذ نحل ئلاو غسله ميجلاو محاولا طق ارجوطفد مارد ذابرع د رجم
 ديوس ىبإ نع ترطنج ل لداف يسحاذ راهو مان نخ# هلئحالاورطف !هدرقد ناك طم هل ارو
 نيدحلا عجو دمرملا ٌداعا بره ليا نييبحاص داعي ل ثالث م لولعم داس اب يد دحلا
 الا ىا له دلا بخاصو نأمشس لائم هىزخ و سرصلا عج هدب يذلا ف !سنرضلا بحاضو
 مربربه نإ نع دع سطابباعابهجاص عطتني ل عاجوا هذه الد دقد ناو ىباص حارحدل
 "م ر ومحل اوربا امىااملا نيوتنم لجل ينا نعني ال ان هت لعق د صال و فيكم د انساب

 ١ .ككعوكولل نا وهون رب اهرمحن اذ عدح كاعرتاحد سانلا نينا كرش اصولخ تاوبب
 وبعد جاببلا يف نابل هخاو :نيهقاو عمل اب«لكاد جارسىلا هتجاحؤع نضانلا لذب هيلعنكل
 ٌىلار اجي هلا يار اناا ءكلُخ ايحالاب اهكلم صراب تام مدونه لج ولد تاؤه ىف تبانلا
 ( 2 ةريرحوا نع ماصنم هلكن اش ااه دّمدراناما هرم دخالا نم دحا عنيولف رانلا رو
 0 لاو ةزفخلا ىلإ رظنلا هيت هانْثخ ماللا دنس ودلولا مضب صصملا نيل تولت رك وي دانساب

 ا هجرت كرانلاررع نجع د ,ىلسما حيابطلا ىو ذ لنعاك ا :رسخلا هجولا ىلا داير اججلا املا ظ

 يك وبلا ىلخلا ف ييفد نإ هاو دانساب ىغ نيبانع وبا' كغ دانس ب لع نحر اسي عورات 3
 نمتسس ىلإ نع فرطملا ىف بولقلا لالع بانك ىف يدازخلا باذك ناوبس هيه وهيب اعنعإ 1

 علمولا هجر د نع فيدل يثري ثرطلا ءذه غرد نلوملالاق با دكميتد كددنمل
 هوما كارايل ةزهلا سكت د لاب اكل ب نك ربا ةز ندؤب ثا
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 مجو'. سهلا هاحولا ىلاوظنلاو ةرغحللا ىلإ ظنا او صصبلاولبكو نيعلاس اًهطدمليد ندلد ويذنملا

 ديرب نع ذي دحلا دي اود ينالاب الا :يسحلاوبالازعل طاضنا عر يف هداوج الجند يددلا
 و كراش لسع قداوب 5 ناسا تدب لجرم باسح بوت هاما نولخ ند ت لي مل فيض د انساب

زن دهب دعل نارك هله ورسم ىلع بصنب مل لخمو ه رّممل هبأيت نيكؤح همسلي (ةاخ هل ددك
" 

 هم د اخوخ هل لشن ماين لوول انبلاب هل الخ بئس أع هاج واهو هرتطالا وتم يلع
 لب هلام هلك و ءملاع ىِضلٌه ب رشم الام عزت يع اهنع ىسيل ارد و أمي هنه ىئدسملا
 بياع ناس الاررعل ا ئهلعنس ياه كرد تلت فيحض دانسإب ديعس ىنانع باو وللا

 أخرلاٍقاعدلاو اضّملاب ىضرللاو بلع بصلا يكل ماطعلا يحو هابيطر عيج هز اال

 دنا بيلا رئناخرلا ف للا يلائرك رقد نم ناك لل املا غارق لاح "هعسو نمالا لاح ا

 نيدضو تسود نيزعغ نحنا نارع نع 0 هعسلاو بضخل د علا ىثيعلا دملاباذدلا و

 يم مهل ذا ليا هل عسن نو ين رع وت ف هيلع اذا ىلع لست نب دملا يف احا و كل

ع ط بتل ةهنكوا سا نه هيللا سلا نان وع ريو
 : ءدبحلا لطي ةرحلط دب نا قع ن

 ونوه ء نم بص ىمضه يف دانس اب ةمكلادب اي يلا ةربس هس ةرحوملارسكو ةلصوللا احلا مشن مدا

 ةعاسنا فن هم بولا يهني هد دريل اككذ دنعف ئه اراذا شف هو نم هيلع
 اطعالاةلعريفب تاوح ىف هريع اند و مجم دمجانب بارحل بازخلا ةرارعو رش اهلا بنرلخا يبقا

 . . وتلا و ارم ضؤرفملا نولي ناو ولما ضجب هلعشب اكهلضْنم داثالا رامي يم ىشفنلا ١

 ذ او هرسكعو هوتنه و اركمم هورّه ف درعبل يرمها نجل نس انما باد ورك د نوكي ياأذ هرعم

 "نامل, مام نيم هددنسم اره كاحّوسم ميش ةبدوي ةانثك هيت ةانئب ورنا ىم ب

 انج رداركذو رت اهرب اعط اكاوف بهليو تحي ى'ذ هوا ايرهبلا سار امو لتي يا

اويع كدت !ٌةدرع نبا ءريطع نب ره نعركاسع ناي درط نيم و
 ةصرع لدهن ! هب

 سووادلا يع ابيت وص بان يعض هدانساو ٌةرعرل نا ن نم ريع نبا ظناخلا اد لّمح

اك اتق لاح للا غمس نقريمكتلاو نا ذ هلالي الملا
 كسلا يف ةيبتل اباه وصلا عفرم ور

 , اقارانلا اسال ئبعاّن لْم هاو دانساب اج نعش راىجيلا نإ سند دودج كمت ركل

 اليس ىف ىيليسملا ثسدرح نياعد هنلا [سبس ىف ةسخجو نفح يا نيف نبع خر ان

 ري ره يف ! نع ك هسفد عم دحح اجلا دباعلا ملاعلا نع انك يلا «ميطض نه تك نيعو هلا

 اهيا



 دريل ىلا كئلاركذ هوقلا موج روم ناد 57 فيئص لئسار ابرعهبت نابةرو عت لاذ

 " قييداحالا نفازعو يس هبلفيال هنال رصخ مىصخ تنك وهو ظيلقتلا ه دارها ملاظ طكصخنداذ
 عا ]حرر أصتخا ٌياورلا هنهؤ م يم اق هدلا لاق بكد اهلل ةدار ف اكمل وأو سيم تملا
 اذوأ نم همزجلاوذمل هلبفك ملا لحج نال ميول صف يللش ع يركن يوامساب نأمولاطعا يا ل
 هزم ب معملاو هزلا درعل ىصاع نال هزل اكاد ارح عاب الجرو لولا هب ليمكلا صخ يمكلاو
 ٠ اربع ىجالا نال هرجاهضرجن ى عملا يا هزه يف ساذ لريجارجاتس ١ جر و بص اهلاصخ

 موج سرع لتحت نوي وكيس هل ل نسح د انساب هرب رتحينإا نع هع وهف هالو دمجلا دلع وهدد
 هليوأت رمظاع هه ريرظوا هأنعم هزطو هطظفا هرظفد اصلا جاي ىطح 3 رهظ ل نارئلا "يىبملا

 عطا و ناصو نم نص يدانت يجرما و رهين هنطج و ةنو لت طريظو ا عييضت نطن ام نطنو
 نمد” هو لئلا ىصاّصَسخا نع ةدابع ضسرعلا حو هاذ اه هل او رك ذاه اطعا ىف اكن ذيل ئدطق نم

 روحت د يذمرتلا عكحلا هدف نم ةازاجم طهجم ال وا مهيبع ظخاح نم رجا عيضي ال ثيم ناك هددا
 يئا دل ولا موعد با يبس الذ ل ىيدض دانساب فوح نب نيثرلا دبع نع هديا يف سضن نبا
 دانسااراعإجةرطع نع بع مرت يح ملقاو عج قعيفاسناو عيلان
 يدرجب ينملاٍساكاو هلل 1ةرلكه عال هلا لبس يف دحاجلا وقف وع هللا لع ح هن هل ف نسح
 رص مولا يا فاذعلا درب يذلا كنلاو ههلع سكه يدوي ناداني يذلايا ادولا

 7 ن تريح شلانلا امش او هؤاشناروم الا نها لهن ثلا صخ طاوللاو انزل نعءابحرم ةفع
 بوري |يطنسم لمر هيج بدك عيجكاكسلا ناسك ع "هنا ف ةربرط فا نعكد
 ٠ 2 ْش يأدبع راهاهزنم مذ ناك ودد يادورعالا 5 4والاريلتب ءمارعلاب -

 جرو نحال ننعاعدحا هلْغْسس رجادم ئقحلاب ماك اهب اوم ىع و هدلاّخ ىداقهاوا

 .. كاف سجل ناولصلاب يدان الجرد كلكذكأس مو ةارهاوذ ونه ار ءاب موو هوم موب
 يلع ةنالت و سرع ىسح تلاقدرعنبا نع مح'هياد ريفاجاهكأبشحم يلين دوب
 نأَسا يهد لجرم سم نلا ع رن ٌقَح نوع ىفيالو عمل امم ومبرل هولا مدد كسلا نابثك
 بن زرا لاخلا و هب لمعلا نم فيم اقوا هرريقف يف هازم يادب م افش نارملا لشن يناونو
 هليل موي لكيف ىدان لجر 3 رجالا طز دم ىلرعاهو ههعسلاو ايوللال ءلئادجو كذب
 قر امني مل ؛كولمثو هرزع أعو هنا جو بلظن اول نا ذالاب يداز يا تاولص ى سمت

 ' ايندملا
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 هب: سعال »ح ٠>

 07 دوام الاوت هيد درع نبا نع نط هديرس قحو ئيلا نب باق لي هابرتعاطنهارندلا

 يفجلجر لابوه لا نوب زج زع:ةنادم يف كاسم فاه
 ةيضخزم اهكّربذ اهيانزلا يا نرسمذ يف دارها كانلع د لهرو هاعم هللا نا ىلع جون ثيح ناسا ا

نسحال اذ هللا لولجل بجرم بحالعرمو مكاو اراع نه فوبكضمرفل الدللا
 ضواجوا لاطءارلا ةنا

 هلظخ الا لط ل موي ةونفلا موي ىشدرعلا لطيف هن ةكورتهرب نب ىيثم هب ةلهاما ىلا
- 

 دى .و يبي د دمق هيلع عرس ايل كش در يل اللا زب اذه هوحو نائسحالارتربارللا كا يضرلا يما
 7 هل ا -

 1 " انعم يف نهو هنم اه دالد ١ ينهد ار اذصا ماني ؛اههلع اكدداهجدن تام ةارماو ولج ايف

 يف” مع اضح يلع اناني لع يدل سال تلاقخ ليوص هلوهوووبا تامرفص مثيلا
 اضاف هاههد هزيطي ااه اوط عنص ناسيا دبعو بسكر يب يان كالا ىهينفي وا اري هي
 ميلا لك هرماوطم بلطف يل هبلع |ءرذ هيلع فرعلا عسو يا هيمن ئسحاو فيض هنم
كزحا زعل ال [دوزع ءاللا هجول ينرمتط اذ ىِقفملا لمْ امانه هب دادانيلَسلَ 7

 ١ لصون هوو ابر

 د انس امون نحر بيعرلازب ف اهبصملاو باو يف لاو! هين وبي هلا درع املا ئم ينس يا
١ خرخ لجرم هيداعم و لظفح ف يقالجو نع هدلان ضيق هن هلم مت بارطضاو نعنع هيد

 ين 

 ايزاغ خرجا, و ناك يسعي تاهل ةرطالعال ف أككع او ةهلصل يالا رح | سمن يسم

 ةريرع يب نع لح هيثم هارملاو لالح لاب يااجاح خرذ زجرمو هلا ةئلكلعال هزل سس يف
نيخ ارغب هددإ : مذ هن الث نيف نسا ظ :

ل يري نخدم اهلوخ ديا ة
 عم ثوب نلاو , دا

 تٍبحلا هب نص و! هليلح يا هلها فرد نل' صوهنأن اداعدحاوا يلصال قاعئاو

 اناهنم نول ىقنا دارملاذ الاد ىهيلع مارح ةنخلاو رافك رثخ ؛اكذ ا لس ١ ناال وهو نزلا ىندي

 نمار ثول و تن اعئءرقب د لبرج هيفدرغ بنانع يه اولخداد ىهط ا ذاغ دانلإب يللا

ضوذ واةييص رمئاةرئاو هشيع لح إم اذ قش يا دهنلاىويع
 هنلا | مسبس ىف ايزاغ عود هر نا

 هلخررم هرلا هاذ ون قع هرحالا وأ دلل ارضهم هه افك سياعر ف يا هرلا ىلع نم اض ريو

 او ةولصل ىبسأ قا عاد جرو اهدنا نه دل :ىبنغو ارجا نه لانأمب هدرج دا ءانهرب ةنججلا

 وبعد اره ١ئم لان اب هدرب واءانحلا ل خ ديد هأذ وي قح ندا ىلع نهاض ىف فاك
 يك ١ مالس همس لخ د نجرمو هله هقدصلا ند نهج ئرماوم اين ملا نه هل يشن لوصمل

 - هن 5 سوو همس هه لا ويف بة هلع ىماض ونت هز ١ قسم هلخ دا ذاع نشا ئه هول سلم ابلط هلي منال
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 ناك( لم واولتكيئ!|زط انف باسح مالع ىيل:ةندلف هوّرداو وجيم كلام لم اما نإنع ك
 فان عدا ويلا دعت يجو زع هرل البس يف بارما و موتا راو ويلا نزرع اعنا الالح
 2 أنا يف نهحعاّجاى ا ل هذيلا ابكلاب ةد اريائكتسي هانح نك نع لَ اخ كوت لح ىم اره

 اصلخم هللا هجول رمد لب دليع نه ىتسب يارغ الد مرال ةعوج دا ىف فاح نؤشر هئامإ ل اك خد
 اهبامبد هزجالارهار اخ ةرح هلل هزحالاو أمل نفل رص دحا نارها هيلع ضرع ا ذاو هلامماعيمجيف
 نمهل اذ نع لذ فيعط دانهاب ةردرص ين ؛نعرك اسع نب ١ اهلل اوز زلعرس دامي انفلابن دلا لع
 روي واني د مالس هلامو اير هللاب صد 2 يلو الااواسد اسلا عه وأ بالع يعد ىا نجلا اح 3
 ئه اهلا نمر اناواىسن نيب اكرضمملا نما غل هعجارلا ةلصخا ىاةيمدارلا وول وسر

 "رهلاصلا ٌةارملا م ذاعسلا 'نحه د اّمشلا نهب لت د ةداعضا نم مل مك يرددلا نزرعس ينإا نم يف هللا لكل عال لجو زع هنا ايس يف داهجلا يد دعبملا يف ل لم نقيدععضملا

 "الفال ندا دوك ابرنند يساهم اذ اهيا بيت و سرهتف اص رن ىثلا ءليجلا هفييفعلا هنيدلا يا
 يأ ةيطد د ظ3 يلا ةرارلاو رب ديد هلو كرس ن يك هأذ ؛زكأش د نهحاون اىلعالا نجد م

 هدىصاو نوت رارلا د تاشحالا ف بخب الب ءابا عاب كرام داين لاهل بوس ىشملا ةهدرس
  اكوشنع اههارز قلا يف ةوسلا نارملا ةداّقشملا نمو اهيكاس لاخلابشلاب يقارملا ة رك

 ار موا يسن ل ان ان اهنع تنع نال ذب ابكت اسم لو اقوا ااا
 اديك ناو ء(متعن ١ ةكب رسل ادد رص ناذ ىسلا رطب يا ناتلا عسا وظف نوت ةبايلاو
 ليلك ومص ادوكت راها و يقع كَل إب ؛اتفحر ياكبأ عاب ردت ملاهيرض تكي يا
 ةيبخ كلك ين دانساب دا و ىلإ نيا ديد ني ك هلاهعو اهنككس لاح بشاب فارم
 '  ,نوطلاواب الاب لغاقما يب اسحتلاب زيا ١ اهياها لادقا نه يا هيلع اج نه نال عاطقنا
 نيه نال يلا ييفاضا هدلا دنمع لحال مرااوك نم لن النك يعض دانس ابيه اضل ن |رفس . نع ٍط سيما لع اح ايد او ن الح ناب ىسيلا ص لاي ناب ىماند'باسنلا اب أشالإز
 ْ ؛؟را مرد ف بسس واهاطع ءامرح نه ىطعتو ةر دملا درع هزم تشن لذ ةكرلظ رعاك نا
 هيلا نين لذ ةككام نب ىش نيب طخ هلعف شم دلم اهددلو ةككطق نم نستدو هريع اطع
 ام وا ارعدز ىلاةارملا ببي اموعو هل ود عمج ل يناو هانعم لمحت هلام هللا امس أنش اقرملا
 رده دالوا يع برصل || هرملعت تاز رح هىشرعمج مياّرلاو هدنع سهل اهمنعيف هلعّج
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 ال ةرلهاججلا لاعا نم هن الن # ىن اهل الا لع فعضل نيرعص د انساب ةرد اها ىلا نع نط نيعلا.

 انكسانزعم مه زدو تيا ةحايلاو بأسم لايف لا مهساناؤعا يل سانا كي
 عضل وصنف نما ركام نيب فوغ نن درع نغ ىط نين رشع و ةييائلا نم يفالفلا يخل اب ينا ذكو
 وب مامسا يال جر نبع ةوع د أهيمث درثال نطاوم تهل ٍفنلار مك

 تسكب هد ريف ن

نوب اجر هولفن واضر رصين ومش هدلا الا دحاءاربرل
 بارخص نعرف داهجلا فهد كوم 

 2ثدنع كبد ريب ليدل زحام مديد جرو ىفضو ا عَن قحدوم لن مدد دحل وقس بسم

 ن لاق ىو نبإ ءاعيسد نع هرارصلا يف مون وناو هودنم نب !ةيعرلاَتالريَتو شا ياويا
 سرصت زر |زند 0 لمع لحال نأك الاجر مّن لت يان حعخب ري“ دال برم نيب دح يبه ذلا

 هيض واهياهدل ناكزحا و هش واب أ هم ق صرخ فاو رع رخالا ن اكدر اي نب اهي
 رجا دهرانس دلا صاف يادلامرتس ف لصد لكك وس رخالاف مس قاوا هرّيصن ًاهيمهّق لنك

 ىنحب الا كامي نع بطر خال يلع م دحدل لطف لد او هلا ةرذمعلا يرق ديد و ةلارجا وهيلد ولا
هولا يف هنري و مولظب ياو يملا موي هللا ثارح "هن لن ور زا دييدبع وأ عع أع نبا بصك

 

 يف ىاةددشسماملا هامش لارج يار يش اياد ىشمل مل لطي هسنن اب نول و عشته سس نداو

 اشاد وب طعون وتين ل
 يلع مرح ال دن هلا فيعض دانس اب نا نع لح هكذكه ارل أف يدرط صو وللا يف

 ئسعل اب رهاجلا ناسن هلانه مذللاو موملا عض وهوهو ىسكنأب ضرع عيج ٌينلاب ايضا رع

 الام ليتل تا عرتملاو لاظلان اطلسملا يازياجلا مامالاواطقنس رهاجابب ركون مف
 نباهنسلاو ب اناكا نم ىثه لددونب

 نع مولا مذ بنك ابي دلا ىلا
 "الن المسوم ...هلا

 ثراميلا نا ىب هلا سل ايادبعلا لوبش عقر يفاقم هددا يلا يدم ال ينام اذا ميدل َايج
 ديرمار اصول رهاب نولي نادلا زى ابا نم عجرن حّئ هلا ناّسم (ظملفُ هابارب و هديس نم
 مدع وثب اهيلع لضمه ول اه ف لذع يق ريس ره هل طخاس اهيلع اهيجوز و تنايا5 ارهاود

 نالاعرتم هيد ومع م وهزم ندملن وهد اكمل رعد موق ماعاو اهرب ديف يوما نه هلا ينيكو
 / قدس وعضو بيرع ئحل افو هاه امعا نا نع تهمك قمل هلا رم موش الو عفاش
 اميع دعب ىف هأديع م داعبا دس يلا داش: هلا موب رازلا ىيينمعا رس الابر لت

 طلع نيعو هدا لمس يف همس رح نيعو لرد ”ءايشسح نم تلي قيع'نجلا ئم بو
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 هنللارهال ل انا هدا هصرحام يفازظنلا لع يا هلل مراهم نع ةتدرطاو تظنعح فادي دشن
 مهسور نون ملص فرنال '"ة الأ مل ث يف هنيه د ل يجب «دانسا فد ةلسجح نب هيو اثم نع بلح

 دوج شابة اوما دهر ميال مدرك ا نور أكد يعد اموف مانجر هليلقا,س لب ' نش
 يي ١ نامر اضدم ني دوا بس نم ناوخاو ّىلخ' وس واز ىتشومل اطخاساوباعاهخج ذو
 در ال نال نيسح ه دازسلا و ىم أمه نما نع ف يلا مدا ثنا ربع نق ناعط اسم ناو ايد

 اناوا لعيد ا عمل اب زموي نيج هيا ود يف د قدم اصلا د هئيعد نيب ل داعملا ناهالارهتوح د
 اهل نعد باس ١ يتام |ىقلا فوت لاحلا عم ويف سنا دصذري هلوه د مولظملاةوع دوهرطف
 ١ هولا لاو راائع ن اوف كرش ال يلج د زعد يلاهنو كرات بزلا لون و ايلا باويا

 ئسح تالا و ٌةرنريع ا نع ه ّن مخ لمى دل و ملاظلا لوم هدا هب نبخ دجنول ذ ةرصزل
 هن نري واد اًينعاو باسو هيل ٌثراذ لجرم نيكنأملا ئه مي اذ ياي ثتع لاس هل ”هَنالن
 ةبارحو ا ىنب وع واج را م الع س رهام ا همامأ : نيلبسمادع امج يعد نب د ييشملا ع ازملا

 ياذم درس وادنيس نب با ذمع وا'لماو هيلهاج ميه هةدسك ابصاع ت اعد لايصو

 اهافكلح و اهجوذ اهزع باع ةارهاد ايصاع ترن اذ تاز ابردولد لخير ذع هب هلع بيب
 مك نايب دين زم د لحن اديكات اين انركذ دم اذ يانعماستم لخارج تجد يدينا "نوم
 . هللا عزان لطررف لامس ال ”شدلل رك ن انش هل اخو دسع ىبائيلاضد نع بع كرط عدحا
 وكلا يعد ولاني نمل روس“ او ناي دكا نا ,ناح ءرازاهرنا غابت لهرو هأم

 مب نيص الل هرازاو هادا م للا عرب ان دّمف دش واى فوات لنا ان انادانرإلا '
 ىسابلا ياهعلاب طولا و كش درا ىف مينعول الامه دارا ف يا هللارد انه كلمت يف لرد
 قزمع نا ةلاضم نع بط ع لخ ندرف اككا م وعملا هلا دزللا جور نه نع إيد هيدر للآخر نم
 مدا نشب دو ةولاوةكولاب زان لكلا يت لة نان ناجرو
 بيل فل اب وللا طلتمالجرلا يا: لاوزو !هفيج نيئولتلا نور اسال مئاذ شكلا هل

 م لئرحابو امر نم بنجا نه يا ريكا واسضملاب مسشسلا نم مندا ةريعد انارطعن نصدر
 مل يداي ير اء نع دش دحلا فشخي ىضولا ناذ ا ضو ناذلااملا دوجو عم لسضل !اكؤند
 فيلا ىمتملا لجرلا وارد أىتام نهد سبح يان أدكأ ةفيجر بج هك لما مكرمل هلشولِل

 ذا نائاض ومد ل اشم الالم مان وابوِش واي لككي نا كاذاو دبي ناالا بنجلاو
0 



 مخ

 .ًامتزع بط ينوهللا ل يف رثسداوض ولا درمان قدرنا هوصو دليم نيدو دنع كي مازن مل اكن
 1 داعش زاب نما لجرلاو هركمسم يندم يلااكسملا يحب :ليالط مضر ال: ل ئسح دانس ب ساي نب

 ٌ ا ناب بك ٠
 1 كهل "مخل ثم هن هئيّن د لرجل هدانسا يف د بنحلا نب عددا نعرازبلا لسن لش سلا

ون فل اخد 'كولييلا هن صرع هدول ابا ان لن زنرر اعد بيل ياا نع هاب
 1 هللا ل

سلا قنرطلا ىلع لزنزعرد ءكلشلايف لس دباب اوشا
 نإ ناخ ملل ابارك 5هراملا» طن >ابهش ابيكا ل ب

 ا 1

ستم الد هيلع ايس نا هنلا وع دي لوح ع اسع اىيولطا ي'هتدادلسرازجرو ههه ابىشباباود
 ظ هى. ير ب

 ا هئلشب يف لا هاذ دع نهرلا دبع نعال نه باها ميشلان روع د
ت ل هَ 0ث ىسمح دامس اب هن لا نم ئطد ملا ىلا هنبسنم (ننوم

 : اطعا اهب ن انمار نلا نع نوب

 / هير يلإ نع نايالا ب نك ىف همتس راع ىلع موال نه دعو يلوادلاٌنادذ هدلاو تواع و
1 

 1 رم قدمو باي يا رمال اةورزتل نمدم دانلابا دره وحيدا نولخ ديال
هدهوعو ّداهنهو ةدارم )عوز اسبح د تحوز نع كرما دع هيد وذ دي د ىلا لاو

 1 نأ ن

 | يف روصو ىو زوجت ارم محو اهل امن لدب راف هطوقل ارمي ئم هلا أمس لاح له

ا يا تاسسوما اهلا جور ند ياسلادي دصلاو ملا هيه 2
 ا ا جال دادلا لها ي دوبي ل

 ”وراد مي كلان فرعسالا يس وم يبان كدب مجريات ذم لاا بيب هيج
! 

 )|| 0 0 تق :نعلوج ةللطضويدلاواهلعناو لصال يا هيدل اول اعلا نا نولطدب الث م
 ميم يضوارلا مب انما ةلحر.و ئهاوع كلذ طويلا ن أكاد لص ايرلاب هامل هلل ذاذإريبب

1 

 1 ظ 0 ابو نبانغ صن كي ارلاو هلا ال ةكرهملاو يزلايف لاجرلاب هارت ايئاماللا وو

 0 دح مالكا ناب ن ذوب صيصخلااهوده عمايل قنا انبابه دي انبا ةنيلا نولخ دب كن ل

 سهلا مده اها اول (5 هام أو نيله دم. و هلجؤمملا دبل امنا نه هلحرلاو ثوبدلاكسلايف

ااى اول ام لالع وخد نه ىلابيدل يذلا لاق ثدويدلا اذه انفرع دن
 0 لاجرلاب هببَسَم لاَ :لجرل

 يروا أعد هالملا درجال هن لن ل ئيسحد انس ايرسس اي نير (ىغنع ىط
 0+ 0 هاو طوطم

ءارادنع زك ركل نفخ ماودنإ لع يح شك هذا ركنيل
 ١ 0 طهاكتاةناسرللا وام رزأ ة

ع د انساب ةربررهت نا نع بدت حق ل داعلا يازصسنمملا اهالاو .
 دن وحرب ال "مر هي فيعم

نال هيبارنع ىلا دا لج أهيعرن وبرولا دقي نيح محلا ةكلار 0
 نا يق دن يذل اك ماب ذاك 

 ا
 ا
/ 



 حج دال ولاا ملا ىنع يدا يل يف بيك جر هدا يس ب ذاككميًامرنج نالخأم نع قلح هللا 7

 . «ويش اي ورلا اكلم لعوا هاؤعب ذا هن ال اب اكانك يف مهرف يدان لام يلا هينيعرلع ب ذك 5
 أ و ذ ٌقافنلا نيب جالا يمتع ضال هر لت بعض د انساب ٌةردرره ىلا نع طخ ةدوعلا ١

 معا وعو ساندلر لا و لداحلا ياططسقلا مامالا ودب حماعلا لعلاو ذو يول هلا اسما ظ

 مالسالاو هرشملاو ذ ئوانعالا مقح كس الث هلل رداج نعود كلا ىف جلا وبا رلعلا دنع
 2-0 سو دهاوس هل يك ىنيعض دانساب لهاا ينا نع ص ل داع طستسن اماو لعناوذو

 _ ايي الود ةضئرم ىلا لع الو لذ انوا ب ين اذرص لويثعلا لارين داما يملا وب زم دلل
 نانهو هيلصال ىاع اباطخلا نعاس اماهئ وكم ناك ناو ةرطخلاو ذم ركب الرد ٌضنرح يونم

 هماهاوإ نع ضد دارا و هدااربر دعس نا وم لاعيمج ناب يا هكيزمل اب رمز ابن نه و بطعياب ١

 هلهأك ويد ا و ءلص .ريم يان هللا لو لَن نعض زحدرا قد وربما عدا يف ني دانساب
 | طلاق موم نمل ن وحر اكمل زنكي ١س د اهو ؟وب اسسلل 'هارلل الص هل و لحرلا ةالص 1
 3 نها ايلا حا 00 وزحاوطد رابدامق واّيهو 2 وش لعب يا لادل سلع ار اب دال ٌةدلصلا قايل ٠ م

 ١ ١( نع هدد هرم , نكي ع همسي ناكلمع نَا ادرجم درعا اهّقد ريدا نيهاويلصي م
 يسم ناره عفن لد لم كال وبهم صمون هللا نمي ال: لوف ةسوزجلايف اىاضيعنص دانس إير نب 0
 ه اذ ميد و ميلا ظفلبهركد ل اوهيلا جرب دحرذع لبني هلائيهايادبعلااماناهدر ةنسح 1

 ١ يطرب اح يكرس بجومل اهيجوذ هيلع طنخ امسندارماو ايلا نسانلا يديده وأني دما نوي
 ١ ذميلا ف لاك ىإج نع بح بح ةيعنح نبا هركس نريصب قح هركس يدقملا يبا ناركسا هامجدذ
 د رس املك مونع يمر فك بل سانا دش ل ./يريهذ رك انه نا نع
 ركزي ال و طع هدم لرطن اولا زهشن و سو ب أدهش هع ضرعا نم يذل "دارها

 ْ يبسمملا بولطللا نع عنش امك با زعلاو لوف ملا لع مال د يولع يس الواب ود دلا ف رح درياصت

 ١ قسوم سيب جال يذلا نادجمر ايامي هنا
 لحلب .عاّه جورب يزلا ياهلا دسم نعلم ئنلادأطعانم هع يعدب ئهدلا يا نوما
 ابو واناش حدنلا نع همشر رحأت وم ازرجلا ء لذ رجانلا يب ذ اكن اهئوكسو م اللارسلب
 هن هلث يدافغلا ار ىلإ نم عاف مح عقول نود مد مل ىهملكي ال نانملاو لمسملا ل دولوهرها
 "رح ىرظن ويارب لذ يبلع ابضغ 9 ماك هدأ بوتس :ىملا هوي مرسم لكمنلا عرطكي ل

 ش
ْ 
 لحي |
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لس عيخباو هسعاصب هلو سكب ءايدءاس ىلع شلح فو نوح ادّيبم ينبح لجر 1
 ىدمسو ذر ديسك ع

واي ني هر أمحايف بذاكوحو لوتملللو !لعانلل بن اب يطع |رن زيكاشن يتعادل
 ا 1 فلح لجر 

 ا ' طلع لائغالا مود د 5 نول هفرتمل هصنح صل ادب ب ذ اجا يا يلع ة د ايزج نينعع

 1 ينالوا طجرداركذ و لاه نم ةعطم نزح ايل يل لسه ل هرمنا امي متبل رضيع
 مج ين يبا نجوزع ,دلا ل وعيش عاجلا نع هجاحْئع نيازلا يادياه ضن عنه جرو ارك ذك.

 اك ذب لون لاه يضم تحن اك رِض مولا كك ذ يف ب ال يذم نيعلا مم ةاونه "ىلا

 ذه مرخب ال لنا ىولوكي ال ين نللاد دحان صمخجال يحوم علب دوك م ارجا يف ارك عْيص الام يا
1 

0 
 1 تم ازيلارككو "لل ابيللدب بازدلا صو و عمس ماوه عيل بازع ميلورهبكي الع ىلبلا ٠

 1 نهم نما يا هوني نافملا ىف ىا ولضن بدن نكح ل ا ل ينام لد لع لجيل رزه

 ين ةولسمب ةلجزم عنب لجرر ومعه مويحلوا هاسسفنلا اهللرطضملا نشاسملا يابا نبا نغاملا
1 

 ل خرابللا يا هث غل صغلا دعب عاب وعي عياش هيلعو !مريقب ةعلس يودواهيبإت همواس_
 لاحلاو يا ةركج ريغ لع صو هن دضحا نك وازك يضادل ةغيصجاح نزح ل يل ان هكل اب يريشسلا ظ

|1 

! لمن نال ضع الا ماهالا رم اع يااهاها عناب ئهرم و نطلا رك نب اصرتشيم مل عيربلا نا
 5 ْ نأ

 7 أهيم ناطعا ناف يوند درفت ىا 4 وس الب ابن دل ل1 5له اجيال ةئد امي هل نا هلل ايلاو

 5 لعج ىخ ىنلإب لم ناي هي ابين لمع ان ال أهو ل فين ملا هونه ءاطعن ل ناو عسب هل نو

محديع ولا يقيس اد وقوملا ءلْخح له نو دداطهي امل هئيداس
 1 7 ٍِك هنو ةريريه نإ نغ ع 

 ١ مم ظني لو يطلع ينفي ل ا يطب الد مطيع سطع نع ةيانك اعلا موي هنلا مهل
 1 معلا منهو دي دسلا وفعلا لظع باور يفو عجوم مينا بازعلومملارم الات خعم مثلو

 همت اهو دانع هاند تاع مه ذا ىطلاخرمو الاس ةلشل ن دات دل يارلا د

 |0000 ضافازياعو كنا بلا ةروط ظيط 8 ١> غض بلجلا ها نوكيس ذك نال نازك
 3 بازولا» يس رلعاع وطف رد وك ”ءهالع ةاجو لام نه هبميس دّمذ عموربكت ندي ١ لكسم

 0 اكانح هلو هيرداول قاعلا هونتلا موي معلا كل طنيل”سولن  ةرهوبص ىف! ئن

 ١ هنا نولخريال هن هلو هسلملاب ثوب دماو ىلاحرلاب ةهينلما هجم ةارماو

 يئتعا ابي ناملاو يلا نهدملاو هلي دلاول ياهلا باع وا نيو هلا نيّباسما عب



 1 “دازا ل سملاو مريع ىلع هندلازيكي يذلا انعاو ىلا مون مهنيا هللارظنج ول هنا 1ك يضع دانا "| ىعنرانع حز رح نول نه ىكفنملاينود ىقشنملا وله د يملا نموا ةقيصلاب داذرح الا يعد نما نع

 ١ ١ مدع لا نيب عماجلاد رتل نمره والك ذ دصتب كلهه الئعر كت اولا دصقب يا ليد
 ظ 'ءاضارشلا مون مهلا هئل اوت المن الث ت اه هلاجرو بالظحلا يرمي نباذع بطر يعاب يبدا

١ 

 نافع زال جام ب نزحروت ميل ١باذع متلو هال اوكزي م يوك ماك يثد يعد ”نامهس»
 بسلا لع رك و لاوع ورضي اىكتسم باعو هسبنان مطعشاو تاز ىضصتل اب امى

 عيبي هلو هنروب الا رشم ال هئعاضن داللا لحج جرد مول لاسم الو تومي لد هلاهع ىلع

 ش نايس نع به ىلع دزحت ىع يف هعضو وهدد يساب رند أيس الاّ داص نأكاو هنيهد لا
 ١ ةدصمل ناز 0 رحال اق ا أرغ مهلا هاول ارقد هل "هن لل م ىيبلا لاعرءملاجرو يس راؤلا

 هلع اضحَن اهيالا دا زجرمد مارخلا فيكت ن هلحلا لطول نع معضل :جاح كب هبر ةيصعم
 ٠ "ٍظ اعدو يطب يعرب يله وا غو اوه عدا أ لايم ز وتد طابو قلك فاح

 د انساب ر اضحال كره نب يلع ئل ١ داصلل نوس و يعل ركب يقع نع بح هسننب

 ١ ئج و نيارلف ذددب ٌثرعد سقدّوح لركسا يا هرعت ىح نيح ريجا لك وطسا زجر.
 كر بدلا وع نييعم مند ال“”د لذ رع نعنع ءىيض يف ابصمتسالا| ايش هطعي مل ورع
 نم بارما ىامجزلا ندراذلا و عطملاوه ١ علا ند نيدلأ ضب ني دل اولا قمعو هزلاب

 فيدص هداساو 'لطصلاىل وه نأ يع بط ىزع البى وعصلا اقم دنع ل انعلا

 مرج ويلا موي دامب يب لا رجا نون ري لود هوجو هس لن لاجم د ١لاجرلائم هن
 لج ىىر يبل نأ ور ليل لب نزعبشم دي دورطبلا مج هلا ي١ ب اّيكت الحا نه لرب نيته

 . عزطالطب نيك مز اياب نيد وج اهااؤن أكدوا ل هوم يفعوا اين نعا سعب نما
 ' :يفآخ تنسب ددرعإ يلا مرش ىلا أكد دادرجالا كف ذ بست دوج م ايابد سب

 رج ١ تجاهل لفل ف كنيصعت د يفامجالا ف الامجاهباجأعو هك دصو هئنت و هب
 ان ارخا رو هدرس قحد هللا قح ي دا كولن دبعد درت ناهي الارجاو هيش ناعالا
 "هذ ناكإجي دأهاّومها م هلوخا لوعل هىركو ةليسل رين رجاو 5 دابصلل هد داتوجا

 01 ايل

 اي
 | اهطار ناباهن داك دملاباصأنغ نئسح اذ ةىقلا لازلا يئن اعانذفاأص اولد هاما

١ 

 أ

! 



و قرد ١اهرعم لسا ناب اهيد د ان نسحاذ لاصحلا عيت يلع اهءاحد ٌقالخالان سبح
 ل ندو ىلاملا

 أهيجو نرش د اهطتعا ماي رعياُد ئسح اذ ني دما ماكل نم اهييلع نيديد ام اهراع د امجهلصا يف دولا |

 ابي د ندانيد رب اغو امؤخيو د د ايوت اعالرحا و اهبد داو اهبلتن”لباقم رج اناوجا لذ 1

 ايئدرحأ ينّنلا و يوب د لودلاو ١ يف نس يفَنلاو فرع لولا نال هد لحد لش هنا عم عياشملاو

 مافوك لاح. ونيل مويب ىسسرعلا | ف نود دحين الط يفرعشم لا يسوم ىلإ نع هانت
 ملخالاهىلا مرد دع م زتىو عال ةمول ,لدا قه نْخ ان مل لرع ناسحلا ىف نع ايلاو نينها ظ

 يفر وتبثدنع ”ناها يع قلا حر اربج ظمحامل ةدال ,يلع هدنا مرحاس يلا لظند ل !جرمو لو انش
 ىيتص دانساب غ نبا نع ,سع د يت ف ابيفص الا يدوط صو قجرلاو ريكالا عررملا موبي نم الإب

 موك يلا اهاذ لاّمن يعود ولا هل اسد هللا ىوصقس نلت نابت هللا مسكت لذ م

 ىناكت هوعنشل مهيب و هانم اوعل مون امي ملوم وزعي نا هلللاب مل اع أم ود يفالج ف مدلل
 هاشم يذم ملا يفامو نابح نجا يح يناكندد لادن ةدحوم ابو فاس مئ.اًتعابزجرم ٠

 ه اطعا يذلا و هلظفحلاو هنلا هلا هنتسطجت عيال رس هاطع اذ يعش نود و فلاو سك
 ؟اقش يوم وذاوعض وت هبب لدع | كبل حداد وبلا ن أك( ذ | ّقح مهتليل او رامس موق دج

 لترو نارعلا يا ّياياوإتد و ل ايزو هلاو أع دلاو دولا ىف ب زبو يلا عميس ي' 'مّلق هدخا
 ل انيلالع هردصن بدأ مولس هلاؤحاياا وه نرخ راوكلا ينيب و دعنا قاف ةدبرس يف ناك

 يذلاو لاتنجلا يوفلاو ينازل شل اهددا رضع نب نلا هن هلذل ودل هنو اتم ح
 لا اقر نع كبح نت هسفنل وا ىس اندل لطلا كلا يا مدللا عمدافلا دنس مولظنا
 يذلا لجرلا ىوطعبمب يا © الي "مروا و هللا يرش لذ اداره يلع ما اخلاد رعص ت

 هب أضل ذو ا قي وح هو مى ب ضنك هب اوصائف ةعامج يف ياةيديف ددعلاقلي
 أ يضي نا ين يلا ضر هلا اووسعن ١اومتكت وح اوس لوظن نورداسس ني ذل هوعل و

 م ايد عو لصنش صرح بتنك مى اود نع نولزيرت نم اندداو بدلا هزرد نفاوهانينلا

 ىصيش ورز ون زاجلا ل نولي ىذللا لحرلاد نامكأ الذ ذ نم مهطيحرل ريت وجو عصي ىح

 نب زلاواعدح لل ارا يل نيتتيفب سظو ا اوعدح هلت وبجانب قرن تحدد ١ ىلع
 لات اينلا و هعلس ىلع ىلخلا يمكلا يفا دي دنشملاب نول كلاوبج ال اللاند انس
 هللا يمحي شه لص ل مزجل مهيد دانس اب سد نا نع مح هاطعا اهب نانملال تكلا



 و جم

 د
 ية

 ها د صم م ةةييع الور كيس و نو عسا

 هن د درى ايي مزماذ رس ىف ن اكوجر و ءذاىتس نمابوضخك د اك ياأخي هنيدل هد دص ق دمّمد

 ٠ مه ظيفح رع برع لاق ود وسم نبا ئع تديلع فدا لس يحال انف هدحو ودكل انس
 مدللو بورا خخ درع موصل نمرطنلا هينا «لعاه بشي يازجدزع دنا يجبيثم لائم
 ظ ا١ذ١ياو لصلا ىف يرحال ابارعدحا نب ديلا برصو اشم يف عسب ال تم ملل رحارملا ليهيسما

 ...١ هلا دبع ايي ع قعضل ضيعطص دانس ابارلا دسم و ميلا ع ةوع ينوطعت نع صو هبا
 ملغ ئيروصد ىلخحلا ةرس حاره همك ند اكطجو باويسن هله لجو نع هللا نوك لدهن لن

 لج لع ءلن انج وأمس وب سنع بزعل ذد ال ل باسل اهيبلع هن ئئد خان يّيلطب
 هلل ارها أمي صّقملا طرغملا نال هل .ب يسال د | ذا هوك اف هب هيلع هل دا ضد دوو لح لام

 / !ذاقدلاخ' ىلع عب ملام نمارس يان لاه فسم يلع ايري يا اهيفس ىطعا دملاب فال رمو #

 ا لح ىو ا ميهراخو ٌدالص ف نا رمل ا هلذ اى اكو لت هذ يهمل يا لملم نه ساق لحر لجر» د نع
 ظ

 كايدلا مكاوما اهزنسلا يد ٌرد ال د ىلاشمنلا لاذ ده وهل نع الش هللا عييفملا هن ال باجيو 5

 هبي ناك اذنه دانس ١ن اكلنا و ةداب عمر زنك ارإع رثس يع لاش د يفرعش الا يسن وه ين نع
 لش لص نيللا نه محا ذاؤجرلا هررمخ رب يولع لمي ياهلا هللا ىو" دل ا د راكم“

 اكدحاو ثممالع يو رص ادا وس هّثهلصلل اوفصا ذاع الانامل ديل او
 به ابجلا”ىاك ؛ذعا دصعب رانكلا لال يال اسئل اوعص اذ ؟ن !مّوملاو مب اورها

 ؟. مالا » يم الارج نا وؤخ الغ ل موي مخ هدداريلطي هن لذ دعس يبان ع
 داى لاسنب عررات هنير ات ىف حستمحلا نوما ينو دادخ برست !ىارو دضّسللا

 اي

ي باسخلا دنع نوكهبن الث لرصد اجي ىف وٌدونوع ىلا :
 ناشاىا ةبضخخأ ماج ىلا مو

 ظ ين درس لمني مل ملاعو هدا ةاماكالع ل ل اد عار د هدلارنل طغادوجلا ريك

 الئو هوب نب اولد و فاض ال اب ف ود هد الخ نينسلا نم ىان آن لش ك ةريرع
 |” الح دوت

 | ١ م ايه يل ركذ امو اييخرنجالو ىضلا يلع ليش و فسعو ىبلك ياربي ن ون لثو كككمو
 (| دلع اورو لبج ىلا ذاعم نع ركاسع نبا زك هاند ان ىف ن ايفس نب بمدن ؛عاسدا

ل الملا هٌقِيلَخ ضفن ١س اننا نم هنن | ٌ/ءاضحا ىف ارطملا
 ا وهدي يغنم و ايش ماسلا م وب ه

 ق "يضد ذ ول داككاوعو ه ه دم فاقو ىكمامس داعو ناضيا نوح قدا اوربا

 هوب اي نول اميل و نع هلثملا ١ وسلا !ذا يك نافزلا حاز ن ونوُشش ىو ابرحا كيس دح

 انو



 نب دما يف مي أوحال امنفبلا نوزيلي نيذلاونو ناريكشسسلا رصده د درس سك ”وهو

 نص يذم سب اخد هوه اشم مضل وطلنخ جوملا ذلذ ماعولذ يف ياامودص
 هلربلا ىلا وع داذا نين لاو مولع يف اهم الح ريت لح هاو رييظا ناْئاًو د درسه مالو

 هرهاو ناطشل ايلا اوعا ذاوا دو زمن ةدحومل نسكب اطنا ون اكاريعاط يل يا هلوسرت و
 كا محيط نورس اذ نيب لاذ يسم تيس اجر او اكّا وميما يع بابك الادويه

 7ءىيلل اب ىس ند ١نيب نو وا شلات قبرك ذره نىك مل تاورتف اهيابهول كس اةلا|نندلا

 البي اب دحلان وبل طنا يبا اريل نوع اببلا واح وتحد ئنعلاب ةمحالا نيد نوهرفلياو يونس

 ا ا
 "هن شرما يبا لا وص لسرماطع نإ نيضولانع جر ندا يفركاسع نياو نكمل ١

 ىعس 1 رك أيل اد ئىخ ئيد ضد و بكمل ناع ذا عم ناس بانل وديا هدل ال امملا هل ةنبجلا ني

 ىيوص دانس ابرشدا يع هي و دره نباو رع هلل ررخلا وقتل انو باور ىف ىليدلا داز ايبلوح و

 م ارح رخل نه ىسم |رع نبا بابل يف د لسن رم ييرشبملا نسسحلا نع هريطخت يف ديم نب دبع
 " نحا امون نحال مارح أ «وإنزملا يلع هيلدا نداداطخن اهيا غبن انه هزم نك الو هعس عصي هلد

 دنع ايان ولو ىيب سي رو هنيع رس ايل مارح بزكأا نمد سمان يطب يف الا هاطغا ناو
 عسا و طولا ئيض نط يلا ةدحوما ذو نأكل هع بوكو هرؤب نينحلا صحف ىفف شما
 هياله|ذ هنري هايل العاب يذلا بلكلا بحاصاكأتا ناو هبلع برطلا"هىرجل مارح ئيدرطلا
 ن كاد مارحر اوس لاه اش ام يد لسه كو مالحرسملاوزخلاو اهنباخ دور نع ين انكايازق
 و نهال وون ربل نحل ىس ادع نب نع يح بصل ريع نم ني

 و َد 5 داهم دوكس

 اهدانعةأبعزد ىا”كوللا كش هدال هد مارح يا نوكسف يب نعش ,ىزقملاةىالان وبلا
 , امه لخا وود نجلا نع للم اوينَعو م ارح امونلا ىبج الارظن يا اهبل ارظنملا و دع يساينا مارح

 ايزل. 8 7 1 01 8 و : : : - 1 ٠

 ٠ ىغال_بيرلل١ نوط أب علا نال مرح لس بو مداعا هن وككر ازيلا نم سنشلاا نط ناك مره.
 رك ذاه درسا سليل ثيل نال ب فواد ندا كلل ذنم ىم ئعدل اشي نحيل يلع هرج
 : ١ 05 م 1١ ئ طركنم ْثب دحوبعذلا لا عزت بط هبلفل اب راسا هسحاص ينال اىلا

 يخل نع ىب ويه نإ د يددو الط يلب مثلك هم الحاد يف الا دنع هعيب لعسض سيخ
 هلو ةنانالهو يباَتيبح ما يلا بسك داع اجا مارح يلا ٌتِمِضحْنِن الا ةرجا يقبل ارزخو



 0 0 وم و ِِْنَح ىلكلا نم # جرح نب عش أد نع ند م رح ريع دا رجم مدل عرج نهدي دارلا و مرج ا

 2 ها و وانساب سابع ئنا نع كدت دوا ءنيع ةس اج منح رشا ياة نم ثنحا ىلكلا ىا

 لمع و تاذالا لع ىا انزل اننعاعدلا نادر اماث باور فه نا درش ال نا وعما ن اتنت |

 هلو امض اضعب ىويضعب ركل نيح لل الل داهيجلا ف ئصلا نعل: دحوملا نب ةنركر نساسبا

 لاحداماجلالاو عيجب يورو اضن موضعج مزولي و برخلا علب نيحولاًةرييسكم 'هلموم احد
 امنا راككدلا اك : د >ألسا 5 يرعاسلا ديس نب لبوس نع كحمح دىشلاف ىلا

 ظ نك ييدنهاعدو يا ١تّحد ةالصاناذالا يلا اررلارعاعدلا نا درت الياور نو

 ده وس ,ل .ك) فيعض دانس اب لبوس نع ياكنيع 5 ةمرلا لورد تشد هن ال هيلع ل نانوهورلعملا

 رك ذ قيم ال "شاك ثمل انلا وبه ن اكن اننا اهيبلعو هاد بكرم يذلا ن اسنسالا ىلا

 هب الاعين ل قمح ر انل ابرطيم يثحر ارب الا لنأنم نع د ورطم يلا نودلم بلاقلا وعاك

ني أس نؤيد أمؤمي املاو فاملارضن َنْونَس نين رحاهملا نع بطيخ ايلا م لكم جر دم
 

 زويل نناوعو د ّت ان هلاجر و هركردريوب ىلع هن الن وطصملا يار لاي ىب اج بلا ىع
 نهو نجم درب ىحو ثلا ددس اي ؛كرذلي يا وذ لمش عاف عقرلاب ثلثن اك
 ةسبنملاب كوع يا"هئلثملاٌكالاو "نظل وا ةدحوب ربك ثلثلاو ثلا عويرشملاوو
 ينج زطو نع ينم يلولاو ىلا نابل طوس ذو ةيصرل ا .ثوداو

 | | دل انام سابعزبانع هانى حنثدولاز اجا اذاركأباذكو ثلطنابةيصولاز اوم
 كرد ثشل ان اا د لاف رطشل اذ لاف اللاش يلام ىثلشب ٌ دصتاىبلل ضوه 1

 رهيخ اشغا ؛طث ىو عرش اد احجي ةبادرم ىفو ؛كوتن يارعزت نا ةلكويتكت لذلاو ُتلغلا

 | نجح يحد فد رلجن اديس وعدارج هلت ردت نال يللا يلع نا ةرع وب يود

 |. اف الاع ان اجر وف اعددص اجد عر
 أ يوكاب ين لس و١ نسال ' س هددصلا نوبلطي ىسابلان ىء وتلا صو لباع

 ٠ ١ انيلاب ترجاالا ىرسلاو ايرئاول دا ذا هللادجو ام قَمَت هاف يسن ككاو

 | لوي ذلا ىتملاب حوا كارم يق يف لجمع يذلا يا حّتجام يح اهوبع ياام ليئملل

 / . لل صاقو يبا نبا دعس نع عى يح ريك نطأع قحد لوص وم مسا أذ الكرما يف يف
 . تةورعه يرط 6 د دس "دام صم هل رغيف نايس سيب ١ كس نم تاركا و ارصبلا وم عملا
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 اهيل ئم أيمن نجا بلا ف ليش هيه و اع اما ىلإ نع بط هحجيد بجي ينل بط نا دارملاو
 ولما و ىزنخلا لو اناكرّمحلاب منه ىحا ابزعا هل طنلاب هن داحامهدزب ال هل وبل لذالاى

 اضن ىف قرا درعا وجد وود اسلا ديعاب ددادجوا ناك امفو اهوب ات ذاتيس لبنا
 دوج ول انذاك اربحا نمل هيعاذضد أو يس يا داصلا مجد اهي امص اوي ذاوأميكتو س ف يب

 ذم | امءامح لاوزش ابسفن نع ىلكت 5 و نيب فا بوقد بيلا لسس يف يهاب سساببع نبا نع ن

 اهاضربالا ه ىع الو ب'ابهوزيال زلال شت جاسم ي١اهيص اه اضرمركشاو لاجرلا

 ريمع نه مم ئلخ ملارداريع بسلا داد اسااصوباأ هن دزب ؟ريصلا راملا واد انشا اًيطن

 0 لسع هرزك يلا ب نوما نكس داك سكي دنكا نقول عم ةلموملا يلا

 ا فهرح نملإب
 سويس لع نت لد علام اا ساي هن اذت اضن ذا ناي اقف ليج اج
 تال امو ةردرع ىلا نع هن س اوسولا ئشالاب عملا لي ى نم اما ناللا نس نب اي رتكال هناذ

 أه حاد راد هراج عاباذار ىبلد راجلارارد حار ارل ار اج رك فبدص هى لاو بدرع

 ريش عج ند يح ركام نبا نئسا نع بح عّس هيد اًنسلا هل وانو هيؤئجلا بلعو ىئنشلاب

 5 ريبغ ىلعابو نحالاب مدعم يا ةووّسلاب ئحار ادلار اج جوت ئسح ثلاث ب دمج نيا

 هرع مرام اب ئحارالاراج نوهت اسابو دنجنب هريس نع ض:ِضنخلا لاقدبو

 ريا نع راقب يف دئامس با هلدالا نيباعم كيد ابراجلا يفد اسال واو هراج اهعاباذإ

 م لخابا نلت معا داياوب داننرد نيبرجملا ةوشسلا وكلا وسلأج ممل لد وس ني دب

 هس هل اوحا يسلك دنا لا ىسلا جي ناذ هس رعص ناو هلو نب دلا يف د همد ردلن هل

 ول نهد بفشل هاون ظل وج نادل ينل مد وج انجللاب عينلاو هيباع ار انا سبت و
 ام ذا هدأ ةربص اخلانم ىف اذ الا ضد ف امج ايلا مداددلا عر لد د ركتماركساذ

 ئىداص نان ١ذاذلا هّيلُخ صارخ صشن رن ىف لوج لهن |رشا ءيلا ظن وان أمننا

 لاف يضل هوجولاصتب نم ينل ىعيس يف قول يدر هريوسا فأكد ٌةأيحو الاخ همسك

 نيلهاىلا اىلعلا اولياسد ؛رك كل طا اذئاذ دبا ةداهس ٠ هوسكا رنيم ىلا اورظن اذا أمع هلل

 ٍق '”ومصملا ف اذ تدو لك ىف و موواعلتخ |١ وطنا نيدلا ماك الازم ملأ ضرعي ام
 اتا يبا دا كور فإ نع نط الخ الن بير ويب رشاخ دم يندم افاد لاما



حور اكل يف نيكولا اورصس جك عيعص نول
 0 كيل ركا وباب يت اكمل نها س

 اون هزو اوكا اون د ني دل نع احل اك اي مسن اوأ [سنن او ب اودو عولس نم نب هاسملا محا اه

 يلخالمج هورهاو مومصلا ذو ىسشا نع كبح ندع يشعل وظاغا لب لومل ابوعوبصا ش لو

 ينب ي تر رنا ناورهطم يارس: نم لميا ميهارب بث ورعملا لبلا يدش اضل
 ينم ال ذفع داره ملف لملالازمج يلا رهن ب اورغي نار ابنا يلا هزلا يعد !قيارس.

 ١ لب اهيل اسا نه ضن و نفذ و 1ل يد اهيذا نسحا نم بهرلع تعبط و َّصلَخ بولت : تلبج ل فيدض هانساب المس م طعنب ىيزعولا عرب اسع نبا ةدد اين ب دئزد مجالا
 ندوه دين دانلود ل اوه "نال نو ١ كالا نهد ذا اب كيسا لغد هبا نسح

 يف هداك رن اس وزنلا يف اطعلا نايع الا ضمن لاق م نبت ذداسح؛ ّق ىزم كركتعادتن

 ارك و م) بول لج ؛طصملا له دي ده نا داعي بلا” كره ١ نبش ناريدحاو نابي
 دازساب د يع ننا نع سصدؤح نع ىمرخول د ل رعلا نكي مل اهياش اذا هيل ٌةوُيسرلا تفرح

 ظ اف عش ومو اغوئره لط اب ود و ى وأنهسلا لاى هزم و به د غوص وم لبد لب فيدض

 اهيلع"ة م هادم لاق هنلا الا هلال لوم نم اوزعكأ لاف اننايياد كي فيكاولاق كتابيا اددج

 داساو ةربرع نإ نعد مان زيرو امؤد للاهل
 / هللاررع روج /مو عببص دحا

 رب رج أث لد اوقات هح رجم لرع هم م ئطبل نيصملاطنكت عؤرم امر هله ثمبنا زيها نه مبا

 هىد ايش | ذإ علا ئديؤشلا زج 1 عاطتش يد ورإع نع دع طمحيي لنمو هب اعيصلا ليكم

 . بط عدعس نب !هاذ اكرّمح هلي دو عفن |ذأذ "يو دمه ارقف اع دلاودل و يضنما اذ ورعد

 روحو سوال ب يس يف ميما اجا هي راضالا عا دو تيد مكتب انع

 : "لمعلا وت مارح نينا ورع ئن هدا نب عابس هلاو ضد و اووااه باؤن يعاطعيلا اري انع

 || بخ غيراضم هلا مظع |ئترزم نيدلا مين ةدابع نب دعسو هلادرع زن رياجدلاو امجاو
 |: تساطزم نرلسا ام انج اهاطعا ىا اريح اع توببكنعلا هلل ازج ل نيم دانسابرباج نعد

 ظ

 2 طوارجاه ياىواؤحذ 31 شسملا هرب مل ح هيف يف يو رآخلا يف يلع تحبس | اذ

 أ... لعوازما عبو ةن عيا دط:ةلعرلا عنب ناهس يعل دعسان عزا
 | "لئعوجو يب دصلا ركب ين! نعزت توبلكتدملا رجح ”لسلسملا تب داحالايف ناد لمس سم

 بدال اونح حا يفد اوصمد اضن يف اوزج فيض هدانساو ثوبلتعلا بح لسلسس اما

 | اوذخ



 ١ لصاّس "يزن نع » امثد دبش ك اردن 'نرع ايه اظ ان أمي "شما نيس ىد اهزد اوأ لح يا
 " دورس ىف ئلوملا طنح ف ررزع ته واه وعو مججلاب لد دس وّيسلاىلع درهم اخاحتلا اوخداد
افلاص ياريسلا لاذ نساك انين تزل ة:رثللا لص وربح سلا و ةكملا نه باننكلا

 1 : سدو د

 0 ًّى - ضن - 0 نع ماضيه نفد لان نيف سس جن واح هلو وش ان يل فصلا ب ليد براوما لا

 هىسسم مرزع ةاسع أذ زج هيامةعرلا ايدو دادجاو د حا يا ءانلا نعج ل درعا

 ا عسر نذل از راك ادحادازج اله نب ان اكزاداج يعش و
 1 ًاعرلو عاصر اح باد ىلا نم أهرب ءريسرفلا عذرت حا حدلو يع ةرل اولا نطختدب واضيد
 5 عج ويروح ىلإ نع ّف ار دا هول اىلا نا وبححلا دنس اوال سس لا ىصخ ءابديصت نرخ

 3 ل الللي تيد درت ن اضهر اوم وصف مولا لل سانا تيد اوم لاله عه لهاا هنا
 1 بارع ينا عع نس و يدب اد [5 هن ورل درت او لالا سحاو وه يذلا
 ّ ١ 0 رشا و نم هس ن خمراو سو هور ل ناو اوف وص مان و نبذ لن ن اوس او نعد

 ظ ااكرع يشيل ادد نحو "كاز يلا هللا حج يم هلسابرب نبا نع كوب ناو
 ا ظ ندنح ب ديجي يف ينو اْئيح عالطلاو ةكوبلا يارد عبجلا دهس امجد ليوم ف

 0 مساهم يبا ل اربع نب م دانت ع برع سم ل ذ ل ئه ب دنرنف ى دو ئيح دامس لاذ ايربلا

 ْ 1 راهتلانوموصند ليللا نوهوقن راربا موق الص يلع هللا لج مك يداسرلا لو ىس رخل
 ١ ةلصلاب دارملا نارطاظلاو ئس انلاوعور حاف عمجراجخلد م١ يوزب ا كيرلا |

 اييتفاو نروح ند نرد هللا سلع تلصو كوب ريد درع طق نمل هيباع دش نم اىدملا اند
 ظ مايصوف ايس ١ عديل ا الم ارجل فرحا هدلالعج كك يحض دانساب ىنا نع بس دل
 | ا ن أضمر ماص نمل ةنسملا مار رونا دعب مايا ةزس مابص دردشه دع مامصن ن أضم ىارهشلا

 ا دانس ابيلشلا يضحاد ابن عاما ايف ' بسلا وب وحردلا ماصنكم ناكلاوثم نم تس داو ٠
 ْ ام لئخ لاو ب ورجل يفاضمد يوفس لشي قاأسات دش ةامالا "نص ب اذ عددنا لعج مفوض

 ا ينس والا و عنب نصح نب ليزي نب هلا دبع نع ابط رخالا يف يهيلع بانع لو ٠
 هىالاطم لع وللا عجم ايزو ةدوك تلاع ناكتن ل ةءلصلا يف ىنبع يدش ف ضن ةرذ نزوح |

 0 ندالا فر لعج هع ننم_,قملا نع ص هنيع هيرشام كذا نع هل صحته دنا لالخ
 ظ املا دفع رنيم اروطم يا ضنابأر نط دوهبلل لع نوكيا طصيادتم هزج زك ياريت

 2 انفنح ل "كتان 9 -

 هح6ب قيوم دهس ._ همه تسمو ح



 دذيا نعد هرب ىلا نع ه هيك نالصلا نع عمداً! ويف ام فد صوصخ اىضر الاركذ موتو

 ةرعاط ةفيظن ياريح اطل ببطل ىرظلانه دي دنت ببي لا لكي تلدج كل ير اننا

 ١ ةعدرلا نأسشلا يف كربلا لج هدانساو ىسن نع نوما امضلاد رحلصاخلا لمص مزلا

نعول دل اكو ل ل نب!ةجهري قطصملا ناكدش د يق هلو نول سيلا كلا كدسعملا ىا
 

 دعزلاو تميس ن وبتسملا يا ؟ىولا امها ةرخالا يف يا١أرغ هزلا اسلم / فيعص د انسان ٌةشساع

و برك أوبد دهذ نه هدلا |. يضفس اد دلا نال اييدلا ف
 يسرائلا ناطع لال نناهأندا

 الص ىف هاما الاؤ نا ذالا ناب ةالصلا ىب هب ي دس يذلا هأمالا س ولج فيعض د انساب

 , سود عود اهب رش ميشو بزعل برعملاىضحو مينو دعما يلين ام ىدتود نسل نيم برغل

 لولا لع ينل' لارجلالجرلا لارج ّط ني دانس اب ةربريح ينل نحزد نا ةالاياني لص نص و هنا

يعم هيما اب همحاصح تداهن ا ءناسن ءاحاضد يحب يحد ”حولو وت سما
 ظ تدالو مْيصت 

 بدك يش دانس ابرباج نع يركسعلاو يب انيملا ىاجرلا ئه عيلبللا ضفبي هللا ناب ان لذ

 || ةعرالاهزعد امنه امد امه ١و احلار سك مهتيلج ب حذ نه نانح عبرا سو درتلا تانج م
 م ىلا نيب أمو سن ىئاي و ول ول ئه لب ةضف الو بهذ نه تسيل ن اذ ندع ٌدنح أكن سبل

 هنبحيف ملووددا ذيل هاديجو ىلع يربك 2١رالا هيهان هزهام يعارعيلا اوراظند نا نيبو
نهو ن أع هاد وي هلم هل هللا ىلا هل ندع نحف مهد ىأ موملل عجار ندع

 داه الا ه

 ندع ةنحنم يري يا ّيويئهاخد هنكاس هم نيس و هحؤضم يده ةاننب ونت
 هلل اجر لاجرو يرعس لا نس وه ىنإ نعم مت اطكنانبحلايف كلذ دعب ترش دش

 ادرج |مهلاخ د١ هركش كش اند ميال تار اووؤ اهماسا نم ٍ
 ١ ٍمعئاشصخد اكد مكس و مدرج! يوضعب ئلط او نيه وب مل ن١ أهي شعو ا

 | هوركه هلكارك ند أهدارغ'نم اديجارحا يا : وس لسد كدودح ةماّذاو مككاوص اوفر :

 يطع عم رهاطللااوبا ويلع ادذنكاو ماحدا >وددلا مانا ميضهب لاك و
 |! رهطتن اع 6ه

 ةود دعم: مويا داع مل دوعوناهدرغ يابا هدرح ةدس
 دج ىيونع دانسأب معس هلا نيا هلئاو نع هس ندا اسم فيان وكسد ين ءنوك

 ضرع يلوا لح ئيدشتلاد ىلا علبي مل يذل ماردصلاو مرهجلا ئسملا يارنلكا داهج

 ؤ
 ا

 ةالاو ١ >



 جارح نع ند داما وج اكاهيلع نارح وب ىه داهرخلا ماقم ناموب أعودد ةرقلاو جن ا ةارملاو

 يف اياوكرنك وليا دامك يضفلا ناذ ىشملا ةلق عم لابخلاةئكالبلا يجمل صصدانساب
 ملا دحا لايعلا ةرثكى سابع نما لاق انه لابعلا زيك يلا فدا ادا ضيكث سدح
 وتم الجرىنلا هوس لاق ب اظخلا نع ارع نبا نع هحكدات فكن د اسيل ادحا لاينل'ةلك و

 د |ّقعوبا م قس الاو بباصملاد ىّصفل ايلع بصلاة لَ لبنا دمج هوحرش المل لوجج نم
 نحال علج ملا ضو هلموملا يس ف راض ود ف وروما نيمحولا نبع نب ليعاوسأ

 ةالاه نبا سنا نخ رف يت املا ثيدداحالا ف هداج دحا لمثل نوب اصلا يلا ةبش ند

 يع وت لوعنبف حو تحيا وعنف سانا يدب ينام اتي نال روع
 سارع نا نعت درلا ءاح كو دل اسللال ذو ةجاحلا و رس نانسالا
 اقترح :نيحلاو يااصإمو نم ٌةنبحلاو ةضيملا ف ةضيبلا كايد ا دل اذاني اههج عيبج نع
 طخ هريلعرورملاب انااهجن الصويالذ دخلا يف اًدرط دج لع طزضلار اصالكن طخ ةركزك
 كيؤلاب هرّوصن ئحاداجلا/ يتم تيدح يبحر لاق أك اذعو باطخلا نيرع نبا نع
 تح ةعفشللاب حا دارملان وكن |كادحو ؟ربع نع برش ببسي ئيسو داب يدع
 للا لوم هذان زع ند خملاقح الراجل ةعنش هبت لضم اوب ضيقا
 نم عنج اان ليزي انبلابرظتشد هراج ةوغشب ىحاراجلا ند وس نب لينىشملا نع هن
 انهو الا لاك اب حاد اره طن امكذاابجاغ ناكاو لس وحصل اههرظش هاةعفشمملا

 راجع ةعنرالاىح هنو نودطف ُسبدح هنكتراجلا ةدعشس ىلع ةيينخلا هب ل دريس امرا
 نيرطلا لك لسا لد ايسملا يا ينرطلا بت قيشرلاهراالا لشكر اجا وم ئيددح دىحالاك
 هبت ةورسلا عمد دا ةكمسل لعاو يال محرلا ليد دارلا ع رسما ملتح ىلع ىفرلا هب لص امم

 يا ىلاجخل مزرمدلا فاكفيتض دانساب لع نع عماجلا يف طخ لكّجلا يف اني اله دارعا 0

 مرا سني يا اذد ذر همويروس دوس د زجاييلا رطب نه عيببل عاتملا بلجي يذلا

 دس نمل دسم م ةجاشات اط ضمد عا
 . رم ارد اجلا # قي دانساب رع نع ه مارحركذ ذامر اككحا نالراوب هلا نط اوم نم

 دوه اكأانق ويه يف لكلا هرجالا لطم ل نصح ق هللا لسبس يف لحاجل اكئينم ول رثهم
 رابخا د اكن ريد زلار الملا ئاتخا ناو ىز ولا لوصح طه يف نارعملا هلئا باكي

 اياب اوك مج

 ؟



 م -.يدح 7

 ١) ذرتلابرحاجلا لم هدانساوركتم ْثيددح وجل نام ةليسرم يخملا نلا دسملا نع كتيد ويلا د ىملا

!نرقدصل اهرارس الانا ارك دلددسملابرسمل اكتاوقل يرسملاو هلق دصت ابوها اككن ايد ي
 ظ لع 

 نت دايرلا نع دعبا هن ل لطق اند ال صح اةارعل ابد !سالاز
 نع ؟؟.يطرهاع نن كرّم نع

 نول و هرم ةوزلا اهدي لضاعملاو ةوطسملا ملا يا ىلقلا ق توربجلا امج نب ذاعم
 يف 'رفكت زعل فل ادملا  دهاشم هن ئك نع دانسابرج اجزع ليلا و لال نبا هبت
 بصقملائيولخ ثيصاعارجا زها اككالا يف عانس ما هكّس يف [ وهوه اره يلا يدولا لادم
 . نما لع يدب 4ةداك لد ادعم هان _رعاشملا لاق عاقل ما نم ناككلاو تنهتلا

 ىسنج سا رعت او ىلا ومب داوتلا ؛ عرن ود و هرج ةربرعص ىلإ نع كر كإكدم با نصل

مواشلنك نوب ثوح ٌؤءنَشن يد الا ورك للل هدارح هدحاو
 هلا دارملا ىلا ىف يأ ا

 ْ هللا رع نب رد اجو كل أم نن نأ نع ه وليصي ناب لأ لحب وس كرها ديصنم
 ١ 2 الوقلادبنص نع ةرع هولك هام اعرعلا نبص داوملا ةعضوب لئهلب فبعض هدانساو

 أ بكألا جد لاق تاتيحلا نه نويت دارجلا نا امو نيكي يب عي الهنا يحن هاه

يعض دانماب ةربرمه يبان > لع ا ههنم كاع توي يرد, د يزج نا كدنا كيلو
 ظ ىو 

طعاش ةدويص ال ناطيطش ايم ازم ئه يرحا يف دراهزه يداوم قهرييعاززه يىلدلا ككل
 

 دارس مووس ىلب بشت ركل ةربتك نث اراد ركرلا نع
 : " ربرع ىنإ نع > مي هيد

عملا نع دحاول وز اوتساف كول عود
 ةكبس نع ىو د ادركذلا 

 دل ارصه وم ديعصب يره ايما ةسبش نلوم اهلاواطلا قطن يو الا حامي ىف

 يمض كاايفروزجلا دايزب رباجنع د واداوباهاورمو ىش نعرف ضع
ا نبا طع هيث و د يسم نبا نع بط نب دريرجلا نم دج الحا ئهرا مل شع نع يزف

 .. تي

يدأز م معد نم قامنلاو مكاو لوبلا لكدعبلا اخجل طاذجملا 1 طلتخا دو
 ظ يدان هلا 

 يف اهنا ببس يلا هوعدي ينا حولنا يلاوغدي و ب قمكلا ةالستلاب نذوب ومعي ىبا
 أ" ىنلذفلازع سي قاؤنلا ئصو نا داوملاو :عارجلا يلا وسل اب همدجب ل ةداصلاووهو دنجملا
ف ىدرلجلا ل ئح انساب ىنن١ نن ذا ده نع ىط أ ويبع

 ٠ 00 دع ةولصل اراظنن ل نوهسملا ي

 0 يقرمالحلاب اغلا ةجديلا ظنا داهلعاذ اضيلع باث قلة داعلا نه ىاّءدامعة هلصلا

 00 د انساب ىدز ن "هماسأ عر ميسا 'هلزرنب ىلا جربت ءكير جلاب ةسضن دةدامع هب لالا

 ا



 خلا هزلملا ني طن يذلا عزم ملا نه يحرط اولا ىجو رطل اس انا علا عم وللا ل ضيعض
 ين ةبيشملا و اقيم ها هج وهاع سنفنلل داهيحوح ذا دا لا لنخا نهوعو هحدمرلع
 ريخلا يف هاير ئيلبسملا عاج مونرل ياكرن ع ارجلا بادك هيف دانساب ىش اءنع نشر فلا

 ف ناذاذسابا يل فتبدو نانا م ضالة هك يادي ةكيروعما
 هىئارللا نا لص وه ئيليسللا عاج موزل يا" متر عاجلا هضد انس اب ىذا ئع .سنيشم

 يضعن ل ايل لحاو هدد رس هالرحاد ةفرتملع نيرهوملا عه يناس دال بازع ةٌئرملاو

 هلضاذناطِشلا دب دولا نجرلا بح نع دوغ ل يو سعلع دحاد قجركا زب وكيل |ضجن ظ

 بم أهوتملا يف يت ضل او لنسملا دا وز ىف دئجا نب هللا دبع هللا بازع يف همّشو او هاوعاو
 ١ اعبط ىاسللا رحاض يا ناسللا ططرلا ىف دارجلا /م فيوَص دانساب ىنس ن١ ن أ,هنل ا نيع

 ظ
 ا همسه ىلإل نبا هاورمو هله نين نما عملا سن ني .جلا نب ىلع نع كرما هيلع الكت اوبل هل
 05 سابعلا هئقل لاةانه دق دصللاب ماعطلا نسحر ىو يملا, ل يملا باوص ل ارجلا سال يع

 0 هرك نش لارا هد لاق ةكأججلات هركييتدام لات مطصللا تف ىضيب باش هيلعو اجا

 1 يا كولا هاهد|نحايف يا ليالايف فلاب ناجل ارح ىنيونص دانس ايرب اج نع ةرمدا ون يف كَل
لا اههصاوم ىف لمخلاو نعملاو ناضلا معلا فريج دايز دوفلا

 1 كاأصاوب ىف دومدم ياءج

 1 ا ةدافك ةىرجلا لا ةىرجلا هك فيدض دانس اب شا نع باّعالا ف يرانا ههاّصلا موي

 5 اعوتكي لذ ثلعف نآذ لعمت يااربابكلا ف د ياربابككا ىَسقن ملا هرب ادصلا نم رهين أم

 17 دلبلا لخاد ناككوسادنلا معس نم لع بجاه !ةدمملا هك 5 .رارمه ىن انعم كاب وعلا هلا

 0 ةرغ انب نع >دلبلا لها لع بوج ولا فينح ب لصقو د يرجلاكيتغ اسما دنع هجرءاخ د ١
 || | ماتننا طرْْض ةعاج 5 سماك بعاو يح ورملا يسال دبع لاق ىاعلا نبا

 ايف ىضحوم رزع دل نم هلثمو ىدرمو !ىص وا ءارعأ وا ةكوامن دبع ةعئر الا ةعاج يف
 ا نب ١فاقو هلم قداط نعكدإسل ةفصرخلابهدجن امد يع ىففملالاوةعارجلاك

 01 ره كيدحلل اذايش هانم عيسي ملو ملصملا يار ينولك ينال ىسخالاواحل !باهيش 1 ١
 ل لحم نام لكايع نجا و ىادلعا ىلا لمللاهاوا ئم لع ٌةىرجلا دانس لا ضيعضو لب 0

 / ىيتص دانساب ةربرمت يف نع تلييلل لنه نط د يلا اهدجن دوعلا ,نكم'اهجبلا ّىلا 00
 اير انملا مَع نع بطء اسمو 1 سبعو ١ ىينرم دا يبصوا ةاريه ا ىلع هلا ةبحاد ةعمجلا



 بهذا

 2 رو ح

 .١ ةع نيل نودامولع نيل والجد نيلي ةعبل ظن هدانا يدا ا
 ' د انساب همامايإ نع بط خا ليلدل نيدبرا ىتداشما طر او ني ديزرجلا صين نخا بد
هرهةياور يف داز برع لكاها ىلع يأ لكلع ةبحاو ةعبللا هاو

 َ أمت يكول ناو ماماا

 حملا عطّمنم و ىيدض دانسأب هايس وىلا هللا دبع مانع بهم لاجرلانمةاعارإ هلا
 نإ أكبر ف لوح ةدالصيلا ّةىرللا موي هبأح ند جلا نع ري نم ينمي كا اسملا#

 ٠  لضعلا 2 ةمزجلا فيعنص دانساب سابع نبانع هم أش يف ىي اضّملاو هامبغٌوب يف هي نعد
 ١ تييلوت العوم ةزانجلا## هاو دانساب ىس بع ننانعركاسع نبادو انصهلا شومملا حملا
 يارا كا رنم ىمسبل هاوب اربع ”هعونبه ا كوم ةؤص وه 5 جيتس لئاعوتس ةياور قد ةعباتب

 لضقو ةؤضحودإ دخا+بد اهل أهيم دوب ىاأويم لصخنم معاو وعود اهيم يش و دضاولاطخ

 ل ووش دو لولتم دانساب د وبسم نب نع هضيعض ربحلاول ادد اهيه أهاىشملا يي انملا
 لوح> بس ندل ةرك لم رانلاو لعنملا ىوييس دحا يخت ةكْرْس نم مكرحايبلا بره !ةنبملا أ

 ١ ةيواجتوهذا ءلخن اكرط نم بروا وعو ئيسلاو حاصلا للا وصو تملا فص رانلاو ةزهمل
 1 نول ولطف بابا ةن ماعلا ملا دوس: دازع ع رب ظنيت ةانسرمماو
 3 ورولر هاو داهجلاو دا وصلاو حول صلان أنسا مرد امم اتنلاد 5 دايشلا

 ' ٌكستو نهرلل صحاو ةوس نآيدالا نال ب أونا ةادبس اهلر انلاد ”لصوريهرتمنع ماو

 نئصلاو .ىمداون هلاو هيب رصرلاو كيسوجل أو دنشن لا ومد [ضنلاو دي دولا ناطشلل

 ةجردّدرام هناك دبع نب ةّمع نعدوس نئب !يلظلاوبع دبل اككرح ملا لضا وباسل
 ىوصلا بسك دو قبلا ضرالا وأوبسلا نيد 56 : > لك نيد امد إهانو اجرم >تابي ى |

 ظ نأ نع مرو درعح نيا هللا نم بولا ىف تو انيهاراٌسعاب ىتعملا ببسجو!اوسلا ند يلم
 1 م اللا 2س نيماعلا ناول و هجرس "هيام هيلا |رمطرشم لع لاقد مكاحلا ١» ددو كرب ريع

 ين نع ع ىح |مّيغارع هيك امياجرا ةعسم ظ بعس ول ئىدحايف !يّرجا دللا ىوس ام

 | هم ام ةنج | لوخرل ببس ئكوعاط موزن نجد تاهيعشلا مانعا تم ةنبحلا#ف ير نما دردس

 ملامح هقدش ماد ودوعو تلا دارا نيل هذاذ ازهو نيح ا نيس ىهد ئلخ دا/وبش نع

 ان يتلا يع لس هاور ون هل, روج هيدو سنا ادع عاجلا يف طوق اضتملا هرك درء اهيمزملا

 يف كيسل اببرصلا دنع ةزبملا يا لصولا بسلا ن بسلا لالظ نك ةزجا م يس ىبا

 - محا

| 



 عيد أنس ابوس وم ىبازع تروج دك بإب يشتم وفق هنجلا هريصمداىجحلاداوملاو ردلا ليس ىف

هروبس هامئاطيح"نخلا م عض ول لبد لب كره نيدح هما لاق اكوه و ةمْشس اعنع
 ًأا

 .. ات الأ ذاع (ىق د هئيّمح هياسم اهنا دب نيب ةاضد نم ةشحلاو بهذ نم نمل

 نيسه نيتح داك سنام ةحمدهداهدنجلا / يملا ناجي هداحرو رن ره ىلا نع نط

 لب رن ريع نع ىسط ميما ةؤكنه هن وزعملاةهشرلا داراواهؤيّوح يا ماع ةيامسغ
 ريكو نجح اكاد ال اوامو قع احل امقرتسملا د كب ياى مملاب نجلا 1 اير (ىيلا هاور

 وسلا قي بلا نا جرو لفه ناو أيدل اهكمح اىهق "فن وملا ضايغلاو هسا [هيطالا
 (ارهوم جإذ ناسدن يذب حا لكلع مارح ةنبخلا أ هاو دانساب (ىشنا نعش هاجد اسلا

 لح نمحلا يق اهندلا نان اراندإ روز يحاهل خدي لف اهلخ بد نان ايدل ا يسن فراح
 لع صم يا تاو لكك" خرلاو سيان ليك ةنيملا مك نيل دانساب ىاحملا نمر درع نبا نع "

 هنلاد فد ةدو مكس ويد نا سرب هن كيال اوهد فاق د يدد دوماعملا

 نجلا 6ىيكص د انساب ىدامع ندا نع مرد ىح قى ليهحلا نه نتا نا هزم تيِدْوه
 ناينسل يب يدلل ا هيطول ١ سكب اههطهلهو ةضخ نم ةنبل و بهذ ذ نم نيل اعوان

 ًاعواصحو ررلاري دؤشاوا مرو طلخ ال يذل 'ينا فلولا طخيف يوهم لاذ زق ذالا وسما
 رابتعاب وسوف نازمعزلا ا مت زد ضصالاو رج هلام ينادون وللار افصنا احاصع ي١

 هيك ه لح وه مم هس هنأ نس ابيل رئنب |وراخ د نم نوللامأبّعأب (دارفعز و ميرلا ٍ

 2 يا الة سس 3 9 -

 تويزل دلخد هردكيأمرٌسِعِن الو موب هدول لا يش نائوعلل منيح الور تفي هل يا

 ليسس ال دلاح لع اب اوين م وادي الكف عفاش ته لو ياي لت هلانذ هل امر ادهن
 ئانصا مو لد ىلا 1 هون رص ىنإ نع ترئتد ال بشل نك نف اهيلعا تانصو هيلعالملا

 نول نص وى وصف يا بالك ٌتايح ئنصو اونا امن نوري ةىغجا مل نصف

 يرش ارو ني ادلا توبا ن أمس يع فاما نصا و نولحريد ن وهمي يان ومعضتو .

 هلّمع به سال يا الحا نلوملا طخب هيد ةئاحومو "روم لنج ار دانس ام ىذا ْنِلْسِس هلكت يفانع ٌمافصلاو اس لاب انك مفمدلاو بط ملت ْ

 ىدع هس دياضعائم وضع دسغاوا هلقع دا ذا ل ينفوفف لضر لج لاي



 تن جا
 - تعا عدجوب ه0 2 دن#- ةدمج# 0 -

 , حبل تي 0 هن س7 ع بت تولع قبولا هه >>

 < دج جوع

 هيصاخلا ذو ماو ف انح ميلاد ىوعمو ان ذو مكانس بع ىسزه داني ذل نم موك
 وايش ان لا رسكو ةلمولا هلا قب بيوع نع بط غار مل لع

 لع بجاو داررجلا## ىبدض داش او دحاولا فيدجلا انه مل وكلما نبا درع
 0 اهالاو سنن يوصل روج دريك وعاد اواغو ناتو اس

 2 00 1 ]مف لخ املع جاو هب يللا َة ةلصملاو ىيشمل

 كبجاو ٌةالملاو يلعأ لسنا نكن اني هلا نع عري ال هيب بكبره نال

 300 زيه ب وج بجأولا نيكري بكا لمع بع ناو وج اخوان ارنوب ت 5 توجع
 / > اهجوعىذلا يار اداوجلا عاطتما دمج نكك تان ةداور اثني ريح ىلإ نخ

 أع دع أكي ناب 0 ينااودورتل ابرمالاهبن ١ اًملاو يلو الاس اره عيراسفنلا|
 ْثييع ويلا هوم لاب ةلظلا عدت نا يغاص نه اجج مي أبها ذ يف ىلوش د رمان ن ارلع

 اخ لغ اهدولاججرن ابربصلا نطق قدصلا "تلال او مب لامول كك خف فانا
 .. ةلاراعم ر اوُط ١ يا يس حاولا ننس ةعنارلا و” للا ى ىدااعو هانللا ىلا ةوع دملا ٌفاْسَس

 اطيز اولج ع ميلا ومن هزو الحلا م يعض داس ابرإع نع لح هّوسف لحال هدد

 ظ 1 «دج٠ ناطلسا ناوعا يدنا ل ناذ ذولا و ىس وم املا يف اكيطرشسلا

 8 ن وهروب لوك ةر وص ليغ يد يذلا وكلا يامانلا باك ليظلا ناوعاو نيم
 ثن اناويخلارسح ١ بلكت انا أك راندازهارمح 00

 / قطط جدارا كد لت راج مججرسكلاب نلرجللا 6 ىيعص

 هل ىذلا اها ىّومح كا راحد دامح هلراجو اقح ناوين يو
 ظ هنيب ازعل يدل ر هل ديائيح هليل اكرثدلا صخو زد اى ةكرْشهر اجل دحاو نجح

 7” اهلو راي اوال معذ ارسكلا و |. ويعد عججلارسكتر اولا زج دلازوف ىعولا هداج نيبو
 3 كول راو ذلااماورا لاحد لسدلا ديح هل داخل ناقح هلىذلا

 د ساره را لاو” ب املا يحد راوجلا لعد م هللا قح هل محو وذ .راخ
 .. نعلخ باوثلا لف يشمل واو راب” غلا ةئدرما ماركالاب محاد يخت نم فصلا
 نا كسه قيعص داسابناح
 ظ 0 لب ةنأف أمي يلع يا ننرصعلا لع ىلع ”دياعرلاودد و افضل نم هلع اذه هظحا جلا نه اذ اح



 غلط ايم ٌةالص لاذ ادلصعلا اهو يدا ى ويس ريب اول ندم اّرو لاوجالا نم ىاح ىف |موش حو دنس ظ

 | انلا ل اكس ل دس اصخلا ٌدياعمنال يبل !يلع صهلا بلغ أير ورعالمت ٌةالصو سلا

 هلو يع ظاوللا ءظف اه يا نامل له]ح ل يرطنلا يللا ءلاضدنع نبح ك > مرح اصح

 نئرفملوا :تح هاش يف وي ةيادد يفد نم هاذا ئح لب دوس لكيم ظونحي يايق عم
 نيام هنسريف :لسملا تيب نق هل رظشاحو ىلا هدلا ب اكله اح ف فيعض دانساب اع

 "هج اور دعب خو ارب ن لازمه و هد وهو هيد ويناعت ىك هلي رولا ال خن الرا دان د ١

 أها ةلمولا نوكسد ىلا بدلا فنيل اذطغملا نب ددح نب اوا يرمع نب ةانلس نع ين
 بل“ هرتاد ورم وم ْيدح يذوب لاق نوم ىسبط نهض ينط يلا بن
 هلك ؟ةلسدلادئار لم اح نعلب وهو هارد نه ندم أكحاب لهاعلا ناؤعلا أع اح ةريعو فلوملا

 دّمح ءاهركا نه ناري لا ”مياد عقرب ال افأَشا و نا تلا نيل اظن وهيب نم عد ويلي نا وسب

 اما ينانعرم هل مزال رارب هلال أند نع دعبل !يئا هلل !ًهنمحل هلت هداه اشد هفلامرك
 ام

 نين اياع لول نمالو اد تاوحد ّتادضوف ٌتادلاوايسشلا ىنجب ث الماح م ع,اضد هبش دانساب

 ةروتولا 'ٌيتكل نغ ىض امل اربع :نخلا نتف اياصم لود هوك د ىّشصلا َْن 517 يأنييحاوز ايلا

 هضاهاىب انغ حرط ه رح ئوع فهد مل نار انل اب نرهطي يد اهل دب ل ىو ايلصم نيعد

 يلازدلا لاه طاهرجلا يف ع ناص وكلا يف يك تاروث يف موي هناذ اطنخ كسار ا دلابح
 يفارعلا لان الس, يتيصبملا نيسحلل نخ بح ءسسح كوسا أند ةيطخ لكوسارأههجت نا ايكو
 د لع لب ظ و هعشر هي د امد يف فلولا ل اق و عذ زد 3 عئرلا هريس نوزع ئسسحلا لييسارمو

 ايس | نع يصحو دسسرلا ئيوط ني يبي ياحي هىعد سس انلا نهانا بحاع وص د ظفاحلا
 داساموجا ذا ياي اذن ىوشتج و نار برعلا ىح مك يرعص دانساب ىد ابعت نيا نع نيل
 فيوض هداب رو يدم لاؤو ىضا نع كيطانن ةمالع ناكر ضفب اذا و هنايبا ديا نام
 يعض دانساب اركأه نب ىند ادع هزه زن امان امرضخب و ناييرع هركب ين! بح
 زد برغل حا نحرك موطصخنب د ناري ابرعلا بحووفكو طحن ون ايا ىّس و يح

 يف بسي | رك بح بحلا يدص تام اله نم نال ضفبا دوف بوثلا ىضتنانهو يفبحأ ٠
 دعت رشم مل كك يوضح د انساب ىرننا نع نسلط لحم بلكب جب ان أمنا بيك نمد بوي
 ينل" رضم مؤهل تالا يار اضد لا ئىضخن د هسه هلع ىا نبال دياز أضن الابخ كك

 - هك مح رم تيفي 2 ميسي هت دلح

 5 دس يح

 - مدك م هيي مهحسمو



 نعوم يف يرحل نص نم ميبحا نحل ىنش الاب لب لاوُثاب معد اول داجو لس و هيل هدلا يلص
 ١ ربك لطتنو ن اولا نهري دركب نإ بح ةرك امج ىنما نع ن يصح زد اكوفق يوغخن نو

 بسم نمو روك مومن و ناريالا نم برعلا سحور مكىوضفب و ناهيالا نهر اسال بحو
 هلاحوا نع ,سرحا ى١"يويملا موب هظفح ا |زاخ نيد مافن نعو هللا هش همأعذ ىناتصا

 نيه هدراولا ظل نع حاب د ئم ىلا سبح ل فيض دانس ابرد اج نعرك اسعى اد انما
 :كيالملا ظحال يلخلاو ذم رم انه ئطدام يدل ييسر نُكالاواسنلا ودم تولت داز

ف (يكرلا تا ذ ةولسلاا يف ىنرع رش تلمح هاوس ايدل نه ىش يف يول ضرع هلو
 0 دك 

 ظ ةدوكل سرطعملا يس ماك لارْْس ام أ ةدعااسلا م ٌدحاول امه اصملا ن اد هاجاملا اب اند

 ص ايد اجيد ىسل ذا ىىملا بسك |ىهتع اهزمعاب ةدلصلا دزهاو ماركا ملك ويلا تن يمل أي

 ن :لةالصلازحاو اشم ابادب ئيعرادلا ىضح لاق و هدر داجانب ايد هندع هرثو موهتس

 ةفرتم و لكك" فرم لع هم دوم زول ةرعدو اهنيعر وول لصايف لجرلا نم رح املا
 هسعنج صرتم نع هينك هيرب ميذرعم ناذ برب هه رعش ىلغ هم لوم هسفش تاسفلا

 | اراه ةلصلا نا نيدلا نهو بر فرع مخ سنن ئرع نم مدلسلا كسلعلا5َ ككذلو

 اوهبج دج هدانساو ىنا ني ميد حن يح ةالصلا لعامل لش كك لذ برلا هئرعم ىلع
 نع عري زيؤ هوركميف هوست ىلع هديا صدرك ةيادردا جيم داس ىلا مالا
 نرلكوم تبكر مده 'دولك انبح ف فيعنضص دانس اياهم اما يب !ئئايزطلاو بط هلضف
 وا 3 راثا نه ل لخإب ىرعاوعان ويعمملا ا وما نيه تولوا وه لاأزه بحبو ١

 يوطبمت و ىشأ نع وكسع نبا ةداهطلا ف .مىتباصاو معد وعسن ن والجمل ادارملا

 اهل توك ذب دنس هوو يللا اموعز تول ضو نع ماوطلادوولايف نول ذبح
 أعامأوطملا نه ن لل كحلاو رض ولاب ن يللا بح نس انساب ير اصنالا ب ولا

 انه يئاياوطلا خ ماحطلا لت اماو عاصالائبو ىاشنتس ناد درنوفنلاف ونهو ليل
 نانسانيد ايرينا نيه ضلك نيم زاللا نيتد اككأ نيكلمل الع دنا نس ىبيل هناهرقا
 عيا لغز مص د عبملا يور نع وهن يانا اضرف ىصي مام هو اماوط |يايجاص

 دان اب بوبا ىنإنعابط ةادكوم نس ايلذلاخ ةاظعولانع صدو دطسرلا نعرتيولا

 نع ميد يملا لور نع ىن با مجد ود تسل ”هداور يف ىلا وكب هك يعض
 لدي



: 

 . نعرصاب رجلا ب وع ع يب ةللعتي يا هلع ملا نع صيد دشرلا نع هيو # لى

و دس ةدحا| حي فلككارم اا ياهداككأب هنا تب در وه اماكرب
 انت

| رولا نإ نعد هي يحنوعان وي مهيد حمس ال و لحد هيج صسال ىح اسم
 دانس 

 نإ هلادبع نعركاسعنب ! ةزرو ىلا نع بولقلا لهلّمعا طيبا لا ومشاهد هد فتم

 14 ناهللالع و د>ىو هعضد مع و ئسح دانساب ىشارئمتد ىسش نا

جف ركب المع سانا نه حز و هم اع ىلع أباع طخ - 0
 ةمحج ىا 

 اوإ تحاور ف هبت فيدض انساب سدامع ىلا نه دع ىسنبللا و عوملاؤف ياهل ظلم

 امارإ سس ول 9ءلاصا هله عرتسلا عزم اىثايندلا وها نم نلتسي اهيا اومنملامو انما

 .ال ١ ةنجلا يل "لوثر نما لع الار اند يل لمي كلذ لم هلا يع هئبد وتصل هر يك اوس
 الغ ةدحاو ياو وتل جر اضيا لسه هنع هادرم و ةربوح ىف نع خس اسما ب اككر
 , يلع اردن لمع تام وظنم يال وعزم د نفع يكس امس رع عهرع و ةدحاو
 تس ينا"بئخ' نانا نيكس و ,لصوملا نعل ون معلا :لييعد وسماه نهؤ ب ضعب

 > انساب ةرلباع نعرهر كولا نيك دباع ولسرعرجب نللا نب هفلادبع نب رهاعنعبعرمخلا 1

 ىدسس نع هلعحيف لطفا يل تناوزعرّسسع نع هلرح مالس لا "سخن جن ل نيل ذات مك فيد
 ايف تاوزعر سمع نه رجولايو ةدؤعد رع نه هلوبخ 2 ددنمل ةدزع دثاو نع

 يذل ١ يا امد ىف |يهسملاكهنش دياملاو اهيلك د والا ناجا اى أرك ولان اجا نمو ملا

 > انسابورغ بانع بعد ط هرم ديف برطضملا حوب ذل أكرتهلا بوكر ئهءسار ىو
 >اهجلا مرتو مالسالا هجم كمل ل ة وزع يدبر مريحه دحاو دع مف دب سابو

 2 م نم ةوارغ ئه نه زا ةَدْزْعْم جت تاي لاجرن و د ابعنلا نعرازملا

 ئك ول. و هيلع داديملا [عزه نيد نا يا يبا وجع نييسغ نع زضف اة ع دجن ٌةدزغو
 اضرذ هفح ىف داورجلا ناعوت” هج برر نم اصحادرلا سس يف هل يا ةعاس

 هنهوعاوريغو ربك شذللا لع كنا نحب ز ناي جن كل ب اطمنخلا بم ع نب نعله انيع
 م للا لمجاو هىنشح وداز وهو ىنه اًشنا درع وفن لوا ضرع هل دنع كلذ ميعمل اما
 ين" نلا سك ارلا يوب ندا ينل نع كنس دف نع 2 نع وصخ نيد ددلا اذه
 جر لالا شليعأباي ككسنن نعالوا ج ل يوبع نيمحتم لان ّتعلارغ نب طبت



 هنلاس ةدحو وادم ,نضم نرقم نيب ةمرهش نع 2. ةه رش نع هيب لام لهو هسشن نع

 د ورع نع جابجاو يلع نم يعبال ةداءد د تعيس لاذ نه نحو هم يفمازما
 لس ارجو نام الارص حا 3 ١ يااوجال ناد اوم هت اند ٌةدا رعد ىهدابع نبا نع

 اند عدذ 1 ذالا اص لرايع داصم ميما ىذتسحييلارظنا يناوكولا نيدو كسب لاحي نا

 ارث اوجاعيهروو لوعم هدابب هيم دهر ومظ ىلع ىّسن الهدا نذوب ”هلرشم لادو
ام لع نع ع ك ةعاسا بره الكذو الك ذ دع فن الذ نها يا

 ء ةرداو وج كل

 7 ناسا اه ام ارعا دقش لا هلا لوس ري عا ناس ام واول اداويخت لنا ضار

 ىع اننا نيبب نول هش ىلا ليأسم امي ئئند لا عض ؟ورلا يا اوّيد دوا بان ذا لع يداوملا

 ةري رع ىنإ نع نع ىسيع ث وهو ناوملا عؤر رعب كرك ذو دحا ولا يلا لميت الذ تيدا نس و
 رد فش ا يفا ثيعرملا املا لسن كّصؤن نمل سد جا تاكا يع / اذ هدانا 3

 د أي ايؤتساوع 70 دانس د حاوج نب هللادرع نع سيظربابللاو ربافصلا ا

 عطس ناووص نع رع دبل ءىهد ريسلا نول أ ييقناوزعاسو لكن رابح لكاكرابسي ٠ ٠

 مرا عيج لمع :لمهم ارب لح وليد وزتساو سوم مولا فو لمولا هنن
 مر الا سدا جا نه اجركم اداد نوهبر ا |ررضو مدارس راوجلات لاب ىح هداوصو

 ضل وملا طخ يف اكةدحوملا دجداهل اب هبرضرح اسلارح مب يعض دانسأب ةكيداع نع يح
 رك الا مي ال هر ن أكو علا تن اري ان وهيل نا دعا نا هب ليلا منح ل فيسملاب

 , "اه يأ ضر هلا ىف لمع دح مل فد وه : ١هرع لاو و سبرع 00 هلاك درنح نع كر

 بؤس ليل الذ نعت شا ىااحاص نين را اد راش نا نم ضد هلا له ةلريخ هوعيس ١ يف يلع

 عرذلا ةوس ضرع رادعم يا ضرطلادح ةرب وه ىلإ نعد نارك, يضف ,دلا م مح

 ١  ىبزعاوي نجم نيسح دانس اب راج نع يسط ره أىاالك ذك لعج ا ذ ف مويملا عم اننا ذاذ

 وعد ياخ ني دولا يف يلع عرج ذو ارث ذ وع و ظغاوملاو ىعصتملا يينعاوزلب يال لمس١

 | ورم هلصاو ةريرع يف! نعد موش هداب ما ةرلغ نك دم اا لوط هرادعتل دزسم و
 . باؤلا نئرركلا عمي مب ىلا دنسلا "يبيح نه مدع ماج ىس نورس اب ينعاذ دح

 2١ نمو مثلا ولا 'ىب اطاهذلا يااّوحالا ىتع أول ين ل و هدزس معد مامن مئلب ماب اذ دك هلو

 دارج بف غون رب مديل سبب ل وعمل اننا يب لذا مكأم يلد يابا دم ىلع بذك

 ظ
 ظ

 ظ

5 



 ج١ هر ريح فاته ارسلت هداصش نإ نث بطه هب ريملا قرح يفع هه يبجع د طوبملا بصشم ىلع
 مع وب رح هلو ميل وعش و هن مجال ف ١ن وت رثداع نس لا اون دح /ط ىانكلا هنمشيخ

 مح عياعم لالا دش هل يسد وهذلا بزب نا داقكالا مامهفتسالا ةزكامبن هدب ١ ككل هرب
 ىدصت 06 الموج هامل |ىوعسا دوسي هون هلام عئاسلا ن ل

 ىلع او بين كيلا مؤايف هدوحو

 , يا دح (رولعوم ليش لن واو عوقرملا هدانساو هل يد نم هيلع فود وه ف وضواعومرب
 نذل صح هنلا الاهل امل يف احن هللا لويد لاق ناب لن ريح

 لوحد دارا ئه اع نيها ءلخد

 نبامحر اوجو هبلقد ةداذ عيمج نع ةداسلبة د ايوثملاب نطني و هساوح ميل اكذ

 م ةلمس دارملاو ةئيسد هدم "دع د دب ةرسالا ىا ريش "لول مولسلا ىدح ىلع نع

 ص ىئخ لاه رب ري ىلا نس ضد كد الجي مو لس !ذارا ينو د ةدلصملا

 هنط ديفا لحا يفءاماّش و لحرب اص لضعف ارجلا حاس ىلع هدلا لمس يف ليل ىدوح ١
 5 ذع ىعذلا لاك ةنس نفل أكمويلا موي ةراع الن ةنسملا نس ثلا هل ايع نيب رد وهو

 , مسؤولا نيّيسو ةللس ئل ائلا ام لث لضنما رك ذ عجن نامععو بخ ةرامع

 مان:ليل نداؤم لنضها لجو زع هدد ليس يف ةليمل ىسرج لل وكتس يد دحازه و نشاهد
 قاموا دا هذ سسرحخلا نيدداذا لحم و ل ريلل ماصصو ماين ار أي: ماصت واهيايد

 ؟ ارحمه لكل ضع نم 6 نزلا يصد لذ ناد اهم ىلسس باترتم نا زلاهدلا مرح
 نعام قنصل طمطب ل ول انبداب موخ ب اللا نم رع نب نع ن بدلا ربع نم ادع ا ناو

 م درص الب لولا لاجرلا نا قرش اريك د لع بحذملا و هم هيك اهوا صل افلا يقابل ربل
 ئسخ ىلاوو يرش هلا ىبه بح ىلا يع تأ !ًيداواسبل مول انطاد ري نال لحاء هجاحالو

 لسان سرك دأب نياعو ملل شح نه نكد نيعرانلا مهن أنش ادا ئيزس ىلع مارح مك عنؤبو

 يسدلا هل لارنلا ناد رب النار وق زيها ىف طابرلاوا لاتّصلا ىف رمكلا لهائم هلهاو

 يناس ع ير دملا د ال نيب اه مرح ل عالتشا هندو ةريرع نإ نع بع كنووي اون أكاب ازج

 ديرعمس نإ نع ريب ىلا نع حف اسم يلع اههنرخ ثدحؤب كم تدك كلمت نكت مل ىا
 اه بيرو يبوس نيل ناسا لع راندا تهرحرجا ةيادد اظهر ندإ ع مرح م ايكددحلا

 خخ ايف ةراجيلا تمرح ئسح دانسأب دواسسع نبا ول يح وكزكن دك السلا الو الا

 نه تك نيع يلع رانلا تمرح مكه رئي اع نع >+ ارّيساخيف صب هلو أض درو ايويب يا



 نو |
0 3 ١ / 

 | رح هل اتتلاو طابرما يف ىسرملا يف يا هدلا ليبس ىف ت :ريوس نبع ىلع رانلا تمرح و هللا شخ

 أهم يس لهات نع يا ددلا هد أح ىلطن نع اند رطاو تنصف يا تضغنيعيلعدانلا
 " | يئردلاةبرح

 دار يانغ كرط هربسبر ائكلا لاق ف هده البس ىف تش وا ّتراغ ياَتئَدف ئيعةاظانلا

 يدرالا لب د نبا لعميد و يرجثمبن يبس
يلع نب دع الاسس تمرح م تاي هلاجرمو

 

 رد نت ىرقملا رم رح ىف يلع ماهم امكن دعاقلا
 | نصرت فد مرج فد وك ص همي

 وع ق' لها ىف رج اهملا نه لجر فادي ني دعاّملائم لجر/ ئه (م د ئهبلا نامسح لاو
 ١|

 م ب هلاعش والا لحاف دص اجلا وثم يا ىيذ طله يحروما ةراعربو ركن اهم ىف هم اقم
 | نع دك كهف نأ شالا اذه ةاكاخرم دن ذاب كيولملا هل لوُصِح ىاهل ايم يوشلا

 | ادلع عظاوج يا كظ ءهم هرسس» أذاسام حلاك قاولع نم نخاف تشم د انمح

 ' هود وكوت لهجركلا نع باكرا ىف ىف اذ دالميطملا ه ذمي هصخو هلئنملا هلع هدلا

 ةمهرح يار اجلا لاجل ةهرخ كسيصحلا نب هزي ره نع ن درج
 ظ ممو :مرك هيلع هضرع د ءلام

علا توائد ناو مارح هيلع هصرعو لاذ مارح لمد ن'اك لس ادهد هاوس ةهرك ىا
 راو

 |. مل هلوصو دنع عؤرلا بوجو ىف دارملا لشد أهماتولد هاضر ىذد لامه نم ىش حا خل لو

 رب يله مريبد أهو ازد وح مريح يلب يذلا ياريرملا يروح فيد بيدرغ ديعسم نيل نفل ئؤح
 تاروت ميج أديبامل هب نيم بد ىزملا |اهيلسج دملاد ارلا ركب اباشر درهمد عائتنالاامي ىكدحلا

 لمح ةسه ا هدد رج لوط ناككذاذ أرب رجدم ةلخفلا كرح عمو يفأىعد

 اي ويملاو مفرلاب مف رح هك ثحاصملا نم دامس نعد ب اللا نه نبا نع ه كذاب
 يع رلهر حو او زك "رمح لوو فاقلا درس و يازلاو لمولا صن وعو قرح تلدا يا

 أ فت ىطملا مظعل متكلا الج و عضل دلال و يدانه نوم وع ممل ابيدرو 0

 .ةيبس و هيض وعبلا نهيب هل أيس ءديع وص يللا دب به ذ ئدانعّد اوبع دعصاىا 1 ١
 ا

| 
1 

 تا/رعلا ناك ْق سد ميك د ءكلهبعارم كوهد ونيس اوا'يسللا ضد رهان 59 1

 دانسا يف و ةريرفح يان رككسع انباو طخ هليل موب لع يف سلا نبا و ىلا ظ
0 

 دامب ةياود يفد ىازل اب راج دي دفا عاب اداسح ف تان تيب دلي
 كرك اح لذ هدأ نس و هداسلإب منعني ةدال نيش انلاو نينموملا ئد نجاح لح



 نع ان نباؤطصملا ءاّس يراضد لاس ان ب ناسح وهو نعوم هضئمب لو ّىئانه بكل

 هبهحلاو ٌفاَّمَشلا نم نموملا نيسلان واسب بسح أضن اهتن وبا اهنعداددو رداع
 هس لذ مولا نهىيح ةالصلا لوهب يان ةلصل اب بوند ن وملا عوس نا |رهيش يزكي يا

 "وع نالجلا نع ةرها بسح ل ئسح دانساب ىشب نب أهم ئع ٍطربك هناخدص ناز
ع عداالو لك فخ نَحا نم د بلع لني

 "ول اضملا أن لاو . ١ لب لخمل ١ نه 'ن اف سس ءن

 .ءكبسهايا هكبسح ىيعضد انساب هم اها ىلا ئع رق هدام ادَب تدر وأ ذلومش تلا

 اه اع نسب ره نياراضد ةثرعه ق كوكي يا يمل اعلا امش نهر دّمم ماهنتسو لاو

 الوسر ريك تب” اذو طصلا' جور دلي ىح بد هبكردح و نازل عند هلقد دصلا

 نع نهلضت ءذرتم ىف ةابخ أىيا ىنمالوا ماع باطلا ويعد ناره امي ساو مدن

 ربك 9 وقد د هللا وم لل عع دانساب ىمشان بحت يت أشلا عيش لصد هفرعم
 نم و فب اكن نام ؛اجرله وم د ص كح الاو بلل اب ه أنعم هامبعا عم اذه يطنلاىا

 كيو دانساب سوا باد ارش نع ص هدبع نايك ى سيل هرسحوديو هدللا يلع كوب

 يق اذن د نه يني د ىبسسحو هب ينظ ىنسحو هيد لها نيكي ا قيلاخ ىمواجر ىببسح
 مذنب يحارنا نغ لح ند ام الع قس اه زنا نع قد اعنا و ياو راغ لالان هل سلكي

اوود يف يضع هلا للا ىِلَخ نيود ئلنحلا ئسمح مف ؛اسرك تيد ىلا ئع حازم
 تالحالا ضع

 هدلا ئرسح نهد متقن لاق ه د بج ني ارح ف ه داوم ههلا أه لوح يلا شع ”ةعيسملاو ديبالا

 بص ذ ينم رملا يمالاّسد دحىفو هدامع بولد ىف همست ىلاهبحانصوهمحاّرلخ مدنا

 ئلخلا ئسح ف ادج يعض دانساب ىس اياب رارع نع بط ظرخالا و ايندلا نم للا سمح
 د وها رظع نصا ذاو هّتهانم و بلم امص يفلا دوبي هنسح نال نبدا ضدشد نيتوضب

 سا نع جراسع كلااذي نصت ريفا ٌةرهاظلا لارعالل مر اولا تطْشْسم ردرصلا حنس و

 , دهاجلااوح و ررلجلا سمسا بي ند ايكياطنخلا بي ذي ئلخلا ىسح ل وجب ذو

 ظ . انسفلو د انسح مي انصلا و ”ىيخلا ئسح نم الن أذا ثدرعملا عنبادص نال >ربلا دس نم

 1 مجول | يح و لام نيت رتشلا ئسحا فيعنه دانس |ب ىس أبع نيا نع دع تايسملا
 ن١ همازم ىف ناش هلا يار اذأذ م انملايف ىثهد ل اه لام او لامه ن اسما ئسحو ل ام

 ظ

 ظ ىلا نع ركاسع نبا لامه ل صخخ ل ومش هركك زك هريع نموا هزم تار وكذملا نم أيس



 ةحف دنيز نزكد اف زعب هبريهجلاو هليل ال نائما دز وصلا ئمسح فيعض د انساب

 سوا لسب يننخلنسه ل فوط ذا ديتس هيد وتسمى
 هريض تت نذ ةداملا مأككا لج, نم يون حالصلاو ريحا د انسعا نهد ٌةد اعلا ئسح نم

 هكربملا بجوب فا" نيم ذك لهما عم ءيبطملا نسح نين دلل نسح لة يربح ف نع كد
 نإ عقاد نعد ىثيتلار دكيوو ةرطنملاو فبل تروي هد ال مويس ءىم ميدل اوس دىنحلاو

 ان هكا نسح أ هت ف نلتخاو ةذلاغ يت انف ثاككاسكو عيب ثيل
ُشاو 17 كلخلا سو هللا ديغ"مد "و طراد جاو فدى هدابز يا دلاو جذل اب

 ٠ ياو مو

 سلب ةويسملا ارتنم غيت ادق دصلااو ةيكرب لد دايز يعم لايف ةدايذرىكأبريناو نال لا
 هر هلع كيلعنبا ضار نيب لص محن اركس هولك بنما و لأكلا جو رلع ثول يهو يبل

 ةدر ال موي ئلخلا د وكوب كلج لاب قولا يني اكمل انسح مك ثان دعم و يسب مل
مزال مع يا هله الن ةازلا'ةاع أطو اك > وب أه, ل ا وعالا و ىنهد انادصحو داشلاو مراجملا

 0 " 

 /نوسح دانس ابرباجزع ركآسع نب اه درب يا ايس اقملا ع رصلاو ةتتقلاو هر[
 نسل موصل ”ليطخ همه ان دص نازملا سرين نيكل ثويملا ناف مضت اوضاب نارملا اونسح
 باع نب ابل نع ةدلصلا باك صفد وخد يثرالا هلجال هب سابدل غامسلاو
 أنا نيدوركالاب هصنخل مولا نهب و ,لسي تن دج اه يقول ويد لع هنماناو نم نيسح
 بحي و لويسرلا تحي هتسح ناذ |نميسح بح ئه هللا بحا برايل تمرح دحاو وشك

 + نك دل ول ارك د وو طبس عمشطابس الا نن اطس ئيسحلاو ئيسكلا هدلا رم ل ويسب
كلا وما ايصح .ى.سحو دأزسا و رمل أب ذرمع نب ىلد نع د هنن دح اه يره و ةمضعبلا

 5 م

 ةعدصلاب مل اضرهاو وا دو أون الاركان درب ف لاه نلت أمد انج ارحب ىلا اكرلا ظ
 ١

 أ طخبط مىذرب هن أذ لوز. دنعاوع د ناباع دنا ةلملل او دعاو ىسدل او رد نم مشا أبي اذ

 مكاضوماو وادو امهر يا ةاكرلاب صلاوها اونصح قييعض دارس ابد ويس ئنا و طخ
3 

 هئاثرب ندا هيلا عملا وللا يفااع للاب ةليلا لج ىلع اون صسن او عاملا اد دصةّم دصلاب

 ظ نيسحلا ليس ارم يفأم رهو يرصبلا نيش نع هليس ارهت د صدر بيسي 208

 |, هسع نيورع عبط هزح نم طنا هليببلا ذه قار احلا نب نهربح توهرمح
 0 امه فرج يد اضعا قيتض يوما يف يا تونيولجر ثوم كام ىضح م وسخ انما

 ا
 ا

 و



 «اَض اظضا بج هند ديب لذ هلق نع م هيأضعا نم وصعب طئاربحإ بع هجر أ تشن ءاكلس 3
 اع انلاول نبل انبل ايدل رصحخ للاول اولا ل ومن لنج اًمصال هناسل فرط دج وت هيب

 كركريملا سبا ونس نع ىعل اذخلا ضل ىنحملا دبدح ومما نا هبنانياد ىع هلخ الا "هلكت لعد لج هلا
 اب نحلا تضح ف تري ومع يباع به نيرميذلا بانك فأين هلا! نبا بن دعم ويب ل
 يع هداصلا يب ماعلا ئه نع تس و ارملا صراع صو: صركم عجبا هحاويد نطاحا يا

 ىسااىع نم يح همي الع لد وأعد ليو ىشملا يا بلك يهون ابرانلا سحداهييهو
 اطمح أ ضيارانجلا هاور واذ دريم دوهسم نبائع رصزلا ىف مح ربعه يف نع ماركأمنوب ١
 لمح ناذيا الاعب انكل « اميل ام دحد لجرلا ظفحو رة ىصنل اكرفاصلا م للا

 0 وصلا ىف ظزوح عطني جر وصلا أماو ءامسا وح فدضل املا يلع دب امككا تب اك تس ال ظ

 هو ذحت لفت دصم بسناب اح ىدامع نب نع عمابجلاي طخ ل هزه ةظ هبكاددالا
 همن موي لين نع ريبخ انا همح ناك لعاخ أول في نا ردن لك يشل نيس يع اح ّئح يا
 هل لاملاف دججمل ناذد دجو نا هلحا سطزم مدحا ضمد عب ىسهلو ماوه ال مرج نلت
 يلع ١ يح رف بزاع ئجاويلا نع تبِطلا ماه د ومد يا سل نوه و اطل سلبا بيط

 يمك
 '؟ عراّبناو تب شالاو هل رهيتته ل يح هبجاو يف لسملاىتدرملا ةدايعد ىليلع لس دع امج

 ١ اجرول اكوا بجيب سدرعلا ةولو يل يئاارلا ون موعرللا ةباجاو ةي انك ضرع ةداخ جانا
 ظ يجاولا لع ةنسلا فطعو ةنسم يف هلا درحا ذا رم ام ملاعدللا ىسطاعلا تيوس وتد لد
 ظ ارب خلا مزح الو دولا دنع ئم ريوس إم سحا يح عييطي لو يطعن لاق همنرطلا عهزي اجار
 ا هللا بهذ ديلع لس هلام هل نحد لم يربرملا بادب دين ب دص ن أكد جا نم
 ا ءلككضف ؛ كو لَه لمد لاّمق ىك ليل ؟(ب تاساملا لاّمُخ هلزع لسنا ال ارعليس ىلذ

 ا اسم ملاذا ةرهل ايد هييلع سف هيما ذا تس رس ماكاو ريع نإنعق
 | العال يح هريول ابد و نسرتلل ار وجو هند داميلا هج أذ ؛كاع داذاو هرمسحا دئعد هيلع

 ١ لي ناب دن وسف دل نحو يطعا خاو دول نماءاب وجو مل صاف ء(يصتسسااذاو 0
 7 هبلع ض ّقح هن اذ تاعاذاو ضوعيف هرذ يا ددت نعوم ذاواب نم هلا كك ربدل

 ا َّف بح هلو ارك ذ م ولسحالا يح نه نل مدلل هن يعم و لضعأح قدما فا هنت نطاذ ]



 ١ اهرما عاج د ارا اذا امين هك الن اهمحدز لع مو زلاىح ب ريت يف نع م نخ ايكر دا

 ظ له ًادحاوام ون موضح ال نأ و نامانا ايدو لاحولو يا سسَض ري لع تب اكناو وك ذ

 ال ا ٌمناوم ىف ىطنج ندوللا نيس نازك ةضي رمل الا هاب تس ١ئكعاو ضح نا هذ ذابذلا

 هلل ذا يعد تعاص فا لش ن أذ ورب مويصلا اورلذ امه عانس هلا نرحل يلا يا ضهر ملا لا

 كلب نم هرغ الو امه طعت ال ناوديلع بانت لذاوه وص اييزس نم ىل واهم وص عمد تما

 ّيطعا ناب كل شد ن اذ يطعملار دمج و هب هأضرم لع وا © صل ءن ذاباملا ةرئع ال و ماعط نه أيس

 مد ذاناالا همس نم عت ل ناو ءيلع أكف أسمك لرءنولا هيلع ناك رجالا هل ناك دود
 هبهابلا يا يضفل ا كي المو هرلا اهيل هدو ض بتل تلعذ نافاهيما وامس تول نا و كسصلا
 رحنا ددزك :ناكارصو مدرخ ا نعام هىدنم ىفاشاطن اكذاو مجرش ىأ عجارت واب وس يَ

 هبات هلسازج وس ال نا ةماررحا يفا ةهارملا ىلع مردسلا ىترع نبا نعدوادوبا وسلابطا١

 نئلايالامموعو هث دوا ىس لغم ىلع ئلحا ذا ييريمشريب ناو دارا نا هلم واهنيم ىمّم همك

 ليخ لئال ناو هن ذاب هلا ةكيد نه خول 4 ناو عرتسلا نهال ىزلاهرها عطم ناو عربا

 هاو لو دعو مل ناودل يهد هكدا هولي نه يل رك يلا فلول طضي كجم
 ”دانساو نا سر الا هرج نيل هب قرارما ميم نع بط تلا تلعف ناذ هر نماه كا دو
 ينصح هب تن اول ةزهلا ذب نا اهبلم ملح نه يا هئئج وز يلع جوزلا قح ل قيعنم
 يبه لا هدرد عيعم كلذ ريوس يبإ نع ك هّمح تد١أم كككذل هرذئكسئبغاهن اسلب

 | ذ اع وسلب وءوطا ذا | عمن نبا هيلع أاهتح هيلا جوا الع ةارملا ئحوكتم لب لاقو
 0 امد ةلواصو لكم أوس الياذر وسلم ةرحوملادنس 2 الو هجولا بضن لد نا

 ١' ىلا ذ وجون دارع ريع صخلا انهو تيبلا ىف الا اهرتالو كناور ينو ديل هدلا وم
 ١ اني يوهم نع كرط نع دنع ماى لاو نييلع لوحدة كرب اب دارملا و تيب ريع يف
 هضرع فن دع صرع ناهراجوعر اجا ح م هوّرهاو 0 كلام ةلووملا عمي هديح

 اتم لط,يا كجم ناو زيفع ريولا يلاو يلع لقد و يصل يلا هئعست تام ناو
 | مدامصان او :هررس ةدوعزم رب ياروعا ناو ٌتدجو نا هيض رو !ابّتس مصر نا

 1 اهب هين نك لحاوا لاهدا نشط يف ةرييصع د اصا ناد هب :دامض رىورس ُضداح يابت

 | ١ خيرن ا هيلع دتنح هل ومب هنيه أكاعرس هرضن أودر هايانم فوق كيانب عفت لو 2/3
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 نسف بكرم عار ميذ ب نو سه ىلع يثذلا لا جخرلا اجد رضلا نع هل ن اذ ىضلاوا
 معيش اييرس دل نتن نال فورظلأ داراو فرظلا يلط اخر للا نف نيلعت يذلا كمماوط يا
 لولا فيض يلذهلا هدو هربج نب ةبوعم نغ طلت ىل نا و هيد افك نفاع وم
 ؟ومثل هباتكلا وعي برق هلا دّمخ نزع يلع ناو لالا هب دارملاو ميلع ءّح يا نالوا لع

 داو سوملاب ةناهرلاو مموهلايواةرحوملا قد و :لمولارسلب اح ابساو اهلضخسومجو اهيتن ٠

 اخاه لا هضف 5 هونغ نيه هدادنخت بس امكان م رجلاه يلا ه دنسوب ناب اسطالا فنون هل
 افيكص ىدانسا و ئُطصملايف وه مذ اد لإ نع صد باؤملا يف ناجي جشلاوباو يذهؤدا

 هلشبو غلب اة كم دا اذا جوزي و ئسح مس أب هابعس يا سم ا نسك نا مرللاو يلع لولا قد

 ةجالاربرنح فيعص دانساب ةرب ريح يبا نع رج لح طخحلاهدارا عت د نازملا ينجب بالا
 هم مالساو رو نو دولغفنو همارتحا بوجو يف يل هدلد يلع دلاولا نين جريفص ول
 ىسني و هيومن !نسحي نارملاولا نعدل ولا ىح هك فيعض دانس ابصصاعلا نب ديعس ني برص
 دانس بهي نبا نع بح يبلع اني وامه ىض ايل يعرُملا با دانا يح ارد هالخاي نابهب دا
 هل أب ايوا ءيفنم طي اي مريوم لف رويس سجنا هرلأو لعدلولا نحرك عروض وم لبق لب هاو
 "ديد نابدن دا نسكو ماع أضر ىا اراب اميمعن قو داولاب نس يف هعضوم يسكد هوركم دنا

 هتيمأع نك بح نيدملا م كا نم ةنم دب الامد بوقلا ناسا هن اعلا لمي دة دردلل قولخ الاب

 اوبس كف سمي نا ةىمللاضح لس كاع هللا ميد هح زي هلاك أكادج فيهن دانسام

 ادرسحو هامساز مويا يف ياهي لمدن يرخا ةياور يف هزيع اكةوجإل موب وهداهوب مايا
فن الودب اماّوه'دسسجلا روش ناكباو نس ارئاركذ

 عال رارّسخا يح نهذ طخ يب الس

 . ةظطيدو ير موب ارسع و را يزين ةكاوسلا اسم لع نخ ةريوح يف نع ق بوجود
 .ًاطيلاو هر لالا نأف لرسم نا هلي الح يأ هل ح١ سيطنم سس نا ورفلا عولطب هش د

يذ ملح نه مات نم ىلع ىح ف ئسح دانساب نبت نع رازيلا هنمزمند
 7 كاديإع لس

 برز ههولش زرع مهبلعؤ سن ناار لجغ فا نه لع نحو يكوشراذهدنع ىسلجلاله١

 لع كغ ل نا مصري اةنباو ىبدغ نإ هذه ديلا شا نب ذاعع نع بن ل مك
 الأ نعدع زى اهل مهو ادزلا نم هيلع هللا مرتع ئافعلا سن ايلا يي ند نوع هلا

يِذ ولدك ىسل جم هلل نوي نا لسملا,رملاب يح ديض انساب رب رمح
 هاسئنب اه

1 : 
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 :-ىس لا ا ]ا يي تيوس سعيا زج نإ < يبوس يتجسد تس دع د ب تع ب

 2 ا

 ويحل -- جدع

 هب صم نا يهبني أم عييج يف ياك لصتم يا رففم مويملا تخا تاور [وملاو علا ىفادحاو
 دسأو ءاريبا دمه ١ لطملا رع نب تريح ل هفيدض يله اولا هيف و نوع ب درع نع ىلع ٌةىضسل ايم

١ 

 ل

 ١ . هدلاردذتسو هلدش عشسو ءنهذ قاع مكس يا هب زب خي و دونا ىلإ سلا ل و١ اهنيح
 "٠ ١ نعابح طورنللا هزم ٌويملاةب عاب ان ورم ار امغس ١ اهرس يااهرمغ دنم بلطي يااهزم
 ظ ١>رلاوبا وهو رهاع ىعصن وأي وع يه ايبكح كال اررقلا ؟ دجال انياوق هلسرم ٌّق وررم

 ا رمد نع طن سحلب ىلبا سيلا اذ نم لوا ١>ريدلاوب ١ نأككدحا موي هباسجص مزعل لاق

 *.٠( دانساو يعد اماما لإ نع لسرا ل ضرع يف ضحلا دبمع نب'ازل وذو جريعملا هند
 ١( 843و س رجلا لع نه يا ةايس وجب دج نع نه هيه يذل ارعثملاياانتعلا نإ ح فيعص
 اطرح الا ةرخ هلموملا حلا يمان دلا ةولح /رَغ نع راسع نبا مهم وفق م مهرس نمو
 نامس لو حالا و هلا ىف معرداو أوت ٌممضرلا عوج ال بدي“ ةرجالا ةولحابش ىلا رهو

 بلك يف ةرح الاو ايم نلا بح فيس هل لما مدد لام اذهل د دحار يف ناتسغرلا ناناع

 ٠ » انساب يروم لا كركأم يفإ نع بع بع مخ دحاو أن اكراثلاو ءاملا ميس الركن موم

 أمعرعا ن يكب نالع انش ان و اه ان الا ان اك لاين دضاعملا فيلما ' مولا فيلح أ وجع

 نبا "هزه و[عتنب ١ بح الاهل ليد نيهدل ا ةعاضرلا نهى حااو هسا ديس و وسر
 نياخ مالسالل هرم نريَملا موب ارويتسلا درس رمح هليس ماو سابع نبا نع دوس
 ١ نم هنيفسلا يف هدم مزن ل مك هدا دبع ضن اج نع باقلالا قي سل اسوعادب
 | ٠ ليعا اذرع هج دوام اهلا ٌىططح ناعلا "ماي ىلع نعركاسع نب اذأذ ولدلا نيبح ويلا ءررج
 || نجاحا داس ايش لاو نهلالع اداومادما وفور يفداذ ةرمايتنا موبتيرد
 (| ١ حاداعزو هللا يلوا ناذعلا ةلمح وجيم قعلا ئكك ىنبوض دانساب ىلع نن نيسحلا نع
 | هزعاوال نوعرملا دم أكخاب نولهاحلا هيلمح دارما هال |يفاو لم رعالاو نمو هذلايدأغ
 ا .دانسايرغ نبا نع يرانعلا ىناوزن ريو مالكا سلف هبذ لمد مل و ظفح نت هيهاؤنو

 ' يدع هدا اينب الا ةنسو نهوملا ءامالع اهيبلع ؛وكوملل دا"ى املا اعاصملا زج فيعض
 ١ ل  عاضودف دانساب ىنا نعش نس اووخل دعم لت ةرملع ىنلل ناكو يسوم
 ١ _ تب شاع |سطلا نه ىدز اوحو يهلك اجرملا نه ماوعلا نب ريبزما يدزاوح
 | 5 دمج عطب نش رميا يفأ نع ركاسع نبا ور اككننارببنل!يصانلا ىر اوملاو



 سساحي يا اطبد بسحوت الس رم 00000 ايلا 5 ظ

 يح ا ناو هلدجين لف الام ملم ناك عيصول اميل يضاماهربغد ةصايطلا مي 0
 امل اني ن اكد رس اسوم الجر ناك ال نائل هوس نال هوضغ ماع دحلان اع ننعم

 ادزواج انا هن ون د نومع اوي نن نملا ن اهلغرهاين كيج مجد اد ماماجب اي ىكا سس ايلا

 دج و نع هللا ل اذ عري ىلا هورلغنس وا هنع اطبخ ناب 83 نويدملا يقفل يناس ةنيإ

 دله اسملا لع تحلل تن دحا 00109010 مل

 هنيد دملاو اعنص نيب اكىضوح ل دايس دع رش اتي

 رابع هيمو نازيللا ىنح وللا لثم هين هلامزح هش ةض اسماك عض رع" ةفاسم ي ظ

 2 را دادفس نب دروتسملاو فا نقلا بحد نب هثداح نع ٌىءأضالاو ؟ زم

 0 زب هل لوط]نم هضرع يااوس هاياو ز درهيس يع وح ةريص يارس ةربسع دوحه

 هزماضام ديّسا يا نيا نم ىعسبا هراهو هباوار ةرس انام هضرع الو لوط
 ءامحدو

 برت نم ٌفاخ لاو ةيكلا يف اوسلا م منا زيكو بيعلا بيطا هز هل هاصنح كسملا خو عبد نم

  يعوحرأ اعلا نباورع نبا نع ف اهلا اظوب مْ اظارم هع اظيدلف نايك ياي

 داس و | ال نيل ابر يملا ةزخ و نيل يضم نارغ ىلا لادللاو وعلا عب نوع نم ظ

 يحاو نيللانماضامب لما هو ام اقلبلا ةدارملا يعإب ندد ماشا ةيرهاضفاف يلا

 010 هيل هياغ يلا هبر اس امس اردو ددع هك ةااح وم ءباوكآو للا نم

 انطع يصعب مل ىاأ اردا اصدجب ارظي ل هنم برتس نم همتاع نعاصعلا عبفي لربح لَ ظ

 يانا ابْكِس ىلا اسود كسلا رجالا ارمخ هيلع | دوز د سازلا لواةب ى ذا

 دازاب نابّؤل نت حلق مهف احا بوب هلايتا د دسم مهل مامن هلو تا|رعنتملا ن وماتت ال

 دالاس انا ارجل كطدرع ةانون ضامي وك ةنبحا يااهث وح

ل ومار انلا نم هب ذوعاو نبل اللا لاسا ا ةالصما يف ل ع
 اكد دنيمحا١ | هز

 نت ع هب أجبت ضعل نع > يهني هلو عيب مالم ةذ هن نلاو هركذ داعم هن دندالو أ

 اذا رس ثلا س وهنا نون ىؤلبت لتالص ناف يلع اولضف ينك رح ةرب رصف ظ
 ذد

 دعاشد مالا شو يي باججاعا 9 يه عا مين نرلا قف هزول !نع 7-2 ا

 وح مَن اذه رانل ايدو ضارب ثدوف يح ئص دانسإب لعن نبحلانع بطا 00 |
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 ظ س امك رانلا ف لاو وح نب اذ ناك يحرللا صن نايل ف !لام نحل ملا علا باذج ضر

 انع اخو ينإ نب نصرسس نع بط باطينجلا ن رغ نبا نع هرك ند كلا نبا أخ الذ نم دج

 ةسبج عيه ىلاولل'نح ىف ين اهح يف! لربح يحد وبه يف اهحا ايم ال اخالا و ايدول يف يا ف اح
 ١ ذ ' يسم |ىسلا ىف ىد لكل ناك حارخ قام د ىولثخالا و سلاو غريبا نم 1

 2 ودم اربح يأح ىبوض دانس اب ىنا نمت مهل هللا لاسي انه يسم طصللاو ْضِ

 / ©ط دك ىاركل لخج لارمل يف د كل ١5 انشلا نعد ثدحكو ضلوملا طخ ةرطؤلا ةانذملا

 أ عملا نال محاد نائكلا ةجر د يل رهف ريد لاكش لا زرياب لثدحاد مكيلع قكش امك
 “دارج تع انا ذاخ هن ايكباص اخ ىسل ال ذ نا روش نسانارغ كل ثدحد هعاط ن رب دمع
 | رس سار ناو رداد دج يح ار ناذ صال اي ضرقن صلرح قافد تاكا
 انا هيله ضو ايبصوصنح نيم هرعد فلوملا هرك ذ اكمون لك كك ذو خذ ترطغتس
 المو يف رمل هلا دبع نب كب نع اقلب يف دعس نبا ىسيلاو ني الا مويامالا هايشالا عم
 ع (سشن مارحالا هيد مص يي نلا قوما اننا |ذ١ اسفنملاو ضن اججلا تان هلاجرو

 أمم اس |طلب ان لفل نا عم ساننلا وا ىضمخلا لاح يسد مارحالا لسلع نول .ذب

 || .نايدوب يا نايزفمت ههه وهلا املا يضب نامرتحد ني درهما |ويبثنت لب ناضيحلا هاهرح
 . يكد لاو يبل اب تالا فا فاوطع ارنع يحل لاح ايل رلاد ولا لاغا ككسان
 تعسلا إل 1 ئسح دانس ابرعامع نأ دم مرملا عش عمال ككل مخ هلاو نئاوصملا

 لاوس اري يزلا يا املارسكو "يش ىه ًءانسِم لوما ىس ارث ىوملاويحو ُثعْتس هلار دصم
 ٠ مكاو باطحلا فارع نبا نعت لويتبملا أ ١ نوح عاخلاوفف هتضن انع نع ينعي بيطما
 ' مداه وربح 3 نس او حبب ضرك دنا نواف يب لامر

 | هسسح نوعبس أهووج طخ لب هل شاملاو طيرحلا ماو ,يلع حلا :بلذك وبلا وعنحو
 | سابعىبانعرح عانس 40 نلاخو مهل اَّم ب واس اه ا ِضس ىف عصاخ وى

 ١ نطوولادياع ياارندهد هع يلاابعا ذ ياللّسم هنلا نومي حاحا ئسح دانسإب»
 لك داورافلاو 5 م لعاب لأمها ىلإ نعرف بايد و باحالا لاح ءاظمح ىف

 1 هول أس يان وع ذ نا هيب ىلع نوه داّها هع امج يا لخو'ع نإ
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 يم ة/ويسلم هانا عبلا دس عرب دهدلا ةيلكالع ال هدردا لبست ىف يز اغلا د رودملاو هلا

 ري وضأهوا لل يسملا نيع اطع اد هول اس ده وباجاذ هع ط لارعاع د يللا نام يف ةعدجل

 لعسنملا نه يب رطنار دصج نوجا ىناحلا ّط فيعض انس ابرد جزع باقل الا فين لْشملا هنم

 ناطبط عسا يان |طييشس يحل مضلاب بابجلام ئسح دانساب ىسابع نبا نع بط هباتذر
 برت 'ببركب ين |نعو ىلا نخ درج لا نبا نيل طحن درع ع دعس نبا يع يا نم
 إيمان ايت ادوسملا حلا ل فيوض د انساب السرم ةنيدملا ماه يداضمالا مزح ناو ٠

 ف عخنوبا امس ايهراح مزال ه دوربلاد ءبوطرلا نم ثن دحبي ادلك داوملا ثوم لا د
 نع اوه الا نم ءاضنيشلا يسم يف ”يسشملا يع ىسارلايف هه | جلا ل عري ود نت ىويبملا بطلا
 هلل ايريس يلا ءاشلا نا بيش ز هي ةوييللا مادط ناك نيح طربج أ هيب ره اميطعب نم ىا
 لمساايف :ئ اجلا دارلاو كيما لات هه انح يس هلاو هرضح مل أين نأكدا تاق دوعرتخ و
الس و ق“همارجما نال هلانغ انربخ لمن د ىلع تغا امير اهانه دلعا هذ واي

 نسارلا 

 مو 'يمادجا ف لطشلا لاه ا كاغيعنص دانساب أه: ىسا نعد انطق دعس نبا يدان
 مزمسللا كن ف ْ دجاملىا ”ىسلادل اود ن اكرم ايكارب سل ام ىنصن ةرثع عسل انولثلا ١

 ان حلا نم وْ سسارلا يف هامه اج اناس نب تم ئع دع نط لدسن نبا عارم الا نم
 ةرن ىف ةماجلا ين ءااورك وا بهن يا نس اىنلاو ابونجو ياس ضال د صربلاو مازيجلاو ش

ناو ىط نيامبع نبا نع نع لعد لذ ىبح ىف أكن اسما ترون سارلا
 لملف ىبسلا ني

 يف نمد! ود لازم عبس نم افس ىسارلا ىف بخلاف فيعنص انس يري نبا نع

ج لغو نانسد لاو سسرشلا عجوو انسافملاو ضرببلاو
 لاق هينيع يف ناش الاأصرج

 ص أو يلع علطم ل يلع هدلا ىلبص مطصملا نان دهنع ١اذإ يل اسلام لبس لا رج

 اميف امه العاو انيس نباوابركز نب دم ض دّصحناب ككسشنل ضرب الف أبلسالا

 ' انجخاو عارصلاو نونجلا نم هى داص دحلاص ٌةيينس افشنس الابر اورج اص ام هد ايزي

 ل ويسر ىدرقدالدةد دالاورجالاولهمايلا يف ايس لارعاوخ نم نورك
 العال ملاعلا نع فش ام هناي لن تاو اهنع دبر يخي اند لسبلع هدا يلص هدم

يي دّممل اع ميفد ىسابع نبا نع ىطلا يف ميقا وباو بطراريس هلاو ىعار أعبر
 

 يف 'هدايز يل هكربو اش أعبد لها رطنلا بد يا كيرلا لعلم |يجلا هك ةكورمس



١ 

 فم اجلا بلد ىيشلموي مدلك رح انتحل زيداظنهلا فهذي ديلا
  همثهننا ىناع يذلا مويملا هداف ا لاو ينال موب اريحاو رحالا موي و تبسلاد ةعرجلا موب

 ادّرسا نالوا بوي هدد لبا يذلا هنأذ اجدرالا موي هام |يجلا ايضا و ؛ ولبلا نم هاسيمن بوي
 هه 3 ىسحل موي هد اذأ قبر الا لملف د اهنردلا مون ىةلا ري لو مازجو دين اهو ميش هي لب ظ

 هدرواو يكاحلا روج يلو باطلا برع نبا نع متت وب او ىبسملا ناد كد ءاسخم ضعارما ١

 1 كح أف هيبش فرح ندا: الا اد نه عمن "هامه |جت اق تايصاولا ف يزوتملا نبا 1

 ىهو زادجلال ها كماجخاب بطاخاول امهماجتا هرطظفو مضرمهو مل احب يال نمل د اشر ارا

 ...ةمارحلاب ذجبن دبملارهاظ ف ايد" هويهر ع امد نال ةراخلا دالبلا يو ذنم مهاندم ف 0
 دحالا موب ةم جلا ف ب'ذك هي دانس اب ةري ومع ين نعرف ن درلا طس يلام هجر انخلا ْ
 ١(  يطلإف ىيبحنب 401 دبع مرلادبع ٍنازنإج نعرخ عراشم الع سد ضارعالا نم اهش 0
 |؟ فرش ارلا ذو نيل ز اسو لوول يثمن ثرااخلا نب مزيكا دبع نع يوينما ظ /

 «. ال هي دار اذهال هزت هركاجل عم ىلا دوب تنم تومردحيل ١
 الخالا نالها فصشش ناب لالعفا ممن يح أهينش ير لد للملا لوا يف هيعرتا_ ١
 مرركا زرع نع بيبخ نبا هجاع وكت الاب ١

 | مضوساسانءواسوزوباجافتامددحح فد تاد واجن نسم يترطحلا 020202
 رد د راهلاو جام ١ ثايش هلاهرو وباجوعرازبلا ةركدك رعد ر وربه 2 قف اذهد 1

 هلا 5 3 قا ع نئلخيواوع دام يق ريو اول امس ام رييطمي هللا ٠

 ١ ْ ئسفارُو رجالا و هقن يف داهجلاوع١ جا نالغر د ىلا ىلا دحاولا عددا 1

 ظ ا ناهرداردو راهتناو ماجا نو دانس اب ىننا نع بح
 ظ ١ ' وعغنا ناو مىاجااوعدناو هازل معاطعا |١ "-ي ىنفن يزلاو» يهاأم يت قلخ

 ١ ياو نوه نينسو هونج رئس لع ةرغ هد 2 يف زيكم كأم هرم هديب مل تلا ١
  1ايف ! نا دهان لارج فا هيرعلاب نرد ىلع لضتع لمحاالو عيشه ناكلع يا |

 ردهد رج ماس دانسن, نع و هه اها يادار رد نيبام لها لا هيلافلا نكآمتلا

 يوني نحو! باردا ءادقنمدب ءططند ىح هك زك ةااطوس و هل ذاكر بكد ارجع د
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 ١] تيب الخلا شح وصو ج١ ل قيعص دأنساب ناحلا نبا برع نب. نع به هذرط



 ب

 2 اذه نمط هي |رقس+ يونا هيد ىوضت هللا يبس و انقلا دد نيد فودولاراطقالا نم

 هاسهو لاب ليامملا يار ووبملا 1 شا نع هير وس برقا اوعدو روص »لإ .ارب "يلب دريككلا

 ب نع ىزعنم أوف ىح ند ع دل ىسبل مئارطل اخي يزلاوعو لوبمملا
 هج ونه ئيىبرجيلا يف هنلك تباذ نم دول ضعضلل يعصر دج نع مخ رس ارع نبا نع بلع

 زضاجزم ظوج ج١ تولع قوجولا ركلمد دظعم قارحد ايئبم هذرع ٍارخا
 اهنعم نردل جليل كيعس ديلا ةليل قد ةفلد زم اهلمل ياجمال ئه لا عولط
 ينم مايا جا ةكردا دحوم اطفالي نيو كرها زميل در: رز اقياولص
 رج. لت ىف ىحلا دب يقل يي | جل دو يشل مالو ثءادودعملا ايلا يمن

 مل انا عليل ثيسه منع طقس هلكت يف .بلع حا الف نيلوالا نيهويلا يا نيهوب
 م الخ هين رشد ىح ثلندا يلا نين سس نم يف نا ىثوطنللا نعرنح ات ندو الابوين !َيادو

 دوس و رحل ةانشملا فب رن نب :سمرلا درع نع نيد كبع مهلضفاا يعدؤي هيهات يف هابلع

 م١ جلاب تادب اهب كرين ناتضيرم قولا 2 أ >وادوب'هعضي لو يلا قف لمجما
 راجع رت ىيوض دانس تا هدر تي ع بوحو هند و 'ةرمقل اب

 أو ورلد وماد بيم ا داهيلند فيت امض ناسا
 نم هربا ف د اهلا نه فعضا دارج ومنت مدرلاد 5>لاملاضعن د ندبلاب ملالا خيتع .

 دارج. جلا مل عاطتخا دبع نكت امن هل اجر و للبس مانع من د |يرج هل خلاف داهيملا نعىعض

 نص هينا ديدع نب هيططنع هأهبجوي ل نه هب ةكمص عولت ةرثلا وءيضدزم ةياور نو
 ؟دعم تأ حو رعلا يساوي 5 فلوملا طجاذك ورا لب 24 بازكميذو نابع نب

 نم دورس الاا مل عاضو منح دانساب ةربرهىنإ نيزن هع عوازملا لفن لاوحدن ىو
 م ينم زد او ةنخلاواوج ةكر| لس نيثإاد هرشلا نم هل امنا يعم وا كقيلرح نجلا

 رع أكان اجو ةَتمح ةندلا راج نهذ وسال يلا كت ند امج بان ناكل نبا ندا نع
 ملا نم اضإبب دسم ناك ةنجلاهد دوس هلا يلا مك نيعنص دانس اب نضع هيرست
 يب اداطح ناو مظعملا ف ةفلابلل از ايوا ةقيطحا كرا ليحا اياطخ هم دويس لح

 يل امون ةراج نم درس لاجل ساب نعدع جدار يف يدا دا
 مص ال١ ىلع هل نولال وف 'لا ودي اذص يف ان اىضبنا ناككهريغ جلا نم ضرالا



 بطه المل ل دل قل جوزي كيسسم ام ىلط اذن يبحر نم هيفا لود '

 . هن هوس اذاو ةنمكلا توداي نم اضيبناب ىذ ايدوعم دل جلا نسح دانساب نابع نازع
 هلت نم دويبنن رجلا فاول نهتفعب دحا لج لم هولا دوب عم نيكرشملااياطخ
 مامصحوترالا ف هرداا نيبرجلا# نم ابع نبا نع رىبحعيف هبيرخ ىياني دلاؤها نم هلبس و
 هن الهد هدلا ءاص اص هخءاص د راش نذل هّرخاصمو نريد هل زيس وص ياهدانعامت
 ْ ايريف ويده نك ضرالا ىف هاهملا نيب يجلا فيض داتضاب زياجزع ركاسبع داو طنح

 اوال دانس اي ننس ١ نع ند كميصخت ولك كعب اب نيم "هال ريطراصيا كفلا

 8 ا 0 با يلوم ةامركعنع دلع
 قمارابخ يريح ةدحلا بهل نب ىنانع شيزالا |ىسلا قوش "نلا نال هلا نه هنا
 1 يدل ياي ضابج لاعبا نوت هعيش

 أرق ةرجلاب مر دابل ا يلع لذ ذياب رق هاوجا ب نازمعلا نزعل نارعلا ةلمح يرش ةدحلا

 داوم نعلع يي دالا دمعلل الإ لليمن ةيطمب زكا نع نتا تكلا رن
 امد اباد ىب 0-0 أيحيا يما رئاص ينالا نوكال ةرحلا با ذكميد دانسب

 ينع يب ديب كف يعض انساب شان و علا معزد يولد عجْرن ياؤت غاب
 أ دارملاو ورا تحب مرش 1 يو نيل ناب توام

 6 أورو لع نعزم الف توك دا ناو رص وشق اس يه

 تال ردم امهدلا نال كتيسلا دانك اهةلاو ثيبملا حولضريارخلا نيسخو داساو خامطلا

 قرن ريع يبا نعد اهداغ تيل باطن الم اهب نك ةرب> ذو نيدرعرع ىلبع نهج ةيخ الو

 هِئافداو لاند نوكس داخل: |ييبصفا تافل هين لع د رخلا ل يواخيسا عض و
  اهدحااشان لن يف جا ناوج ثيددح يف منشد يف يم هاذا و نوكسند يض

 رئإجانع تادت رحراؤكا عادخ لح ىلع ا يَ ماو قرنا ةدزع يف هلاذ اذو بودل

 1 اال زعو ىضانع يح ةرب ره ىلا نعى
 مدنا دبع نعو تباذ نب دي نعد لع اج يسخلا وع ب ا سا ا

 ركسع نب ناوعس 'ىب سا وملا نعو دووم نبا يت نب هاوعو ىولس نبا
 هل اؤح 3 نيا هل هلال نع بايتريرفا# قاوم دييل هلا ني دئاخ نع
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 ملطنخ اهلجر يع نه ةناسملا نطي يذلا ىجدرحلا أ ىع نب نعابط ةؤنلا يف بيضاند
 وج ينام نحلا عوس هلا نجا ,لثاو نغ ل مذلا مدي لكاصن رح يس هل لح نم ظ ظ

 يرللا هد

 نهد رعشي الوصو بضغلا هب لج امد هب نع نصح: هرم ىانع نس نايس دذخلاو |
 1 نم ءوخ نميض ءاه دعب ؛كدامر يفند تعم “ل يو كمت اذد تناط مزخلا عبط ظ

 0 هاداوزيلاد ريعلا نيب ليه دش د ءدويطتساول مزحلا صاب صارت اكو رانلادرهو
 ْ ١ “  هلعهاد نامزلا ازين داف « ىازم نجد نلملا نسح ناك دم دءرخا لاو

اع نين نحرلا نبع نع ق اصها لب دلا امضها منع هادرو ايعنع بالا ّق جتلاوب| ظ
 ردي 

 ْ ذ وكيلا نايف يول مركا د لان'ب سلا نح داساب نم ان
 ظ رخاتتلا و يوما وت هرلا رزع ىلع هب نوكي يذلا و لاماومع ىم انما دزرع اىليفع ايجرملا هب

 مخك نسمح تلا ب دنح نب هريس نع كد تحرم مران كف |هيصارحاو ىسيم ءابانإب

 تس اليثن هيض ديلا ر نع ال اود هملع نعزي عالاودادلا ضخ ازهس وهو موهذملا يئادسحلا ٠١

 وسب اكوا ررعملا نحو ةدارولاو ريكا هببس و ٌةبريصه لوصح >5١ ويسعل غد لاوز نع
ْ 

 ا نيس ليلا ىلا ىف ان بردا رس ئع هدام طخلاو انلااكأت كت انسخلا لكأي هد ابعلعددلا

 ١ يل نمار ؤن ةدلصلاو ردنل املا نط إكةميطنخلا قله هش دصللاو دل هريؤد ىشلاوضو و

 مللا صدر انلا نم ٌهلبح ايالاو طلصلا يو ايلا ةئلط يف رصنلا ليوم ندكتاهج اذ
 ا

 00 ٠ دانس و ىسنا نعت لم اكل ناريالا دارماو ران هبحاصؤحرد لف قطران نهةباقد ١
 ظ نيرلصحف اىسبل بحاصرضد ل يذلا دخلا انيستا ف محلا رونو 0

 اب واو ةدلصنايف ذو تم يلهب بان هر و هكظفح يالا هلا دار
لا هانا ل جرو مارخلا بنمو لولحلا لفه ناب مارح مرعد هل هلع زحاو هش ١

 ظ ١ اه هل

 ثرصحذ امهرلا اعاطن زرع و ىزو ىلع نماخ طخ دامخد هم ايوا هب لصون نولح ىا
1 

 . ينوح درسخ اذ دنع اكاذ “ف لاوز ىتَم عنه له نوي ناس متظاوءنزم |

 يفش > هطبع هس و اهيلّذم م ين اجملاو يحلي الوز يف حلاة ىناحي» |

 دسم موصزملا نا دست أ ئسح دانساب ىداعلائب مرت نبا نع ركاسسغ نبازياج
/ 

 ا بطعل | مي از نيم دّوحلاو دتعنلا جراتذ نم وهو لسسحل |ربصلا دسضين اكن اهيالا

 ' ًادهسد ئيبدحناو ئيسحلا ك ليام هيد ه نزبجزرب ميوتم نعم بضفلاعزد يو ولأ[

 مهم

 3 سس ص



 محن |خيّس ارحو انام ارهفاذ ءنحلا لح دو اباّشس تام نما اديس امه يا نحلا لعاب اش
 اننب !'ةام اسد ! نع ىمدط هرب ريح يف! نعو رب اج نعو ىلخ نع هرع نع بلت دييعس ىلإ نع ت
 نيتلاد نسما ف زءاوزبم صو نمل ملا لاَ دوعرسه نبا نع دع ب راع اوبلا نع و ند
 ٍيئرطلا هدا ور يف هلم ب رص اك ا يبا ارهزم ريح ىلع اعوباوةنلا لها باب ليس
 ١ ١" سكب سمايل نبا ارلا دنس و ىاثلا يضم برق نع بط باطخلا نب رع ننانغ ته اممتم وضحا
 1 ثراحلا غصم تردوجلا نب ككل اهؤعو نسح دانساب رمال لوح ججا ريما هولا

 الا اهنبخلا لها بابثم نيس نيسيحلا د نبل وصعلاةو دوعسم نبع كويل
 . الا هنلالحا امش عزيس هاد ابركز نب عم ميرمنبا ىسع ملا يب
 عبس ليه نك ةددل ايوه لضع ا اود اذ ناملا نس هنن دصلا نارع تند يره نه ناكام
 يستلم ىمممل نيل ناب سمعو يعم كلا يددجلا ليعس نإ نع 5بط بح عت

 يبهاكةانالاو ' نمحللا ىلع بلاؤلا ّن اكو اهلع هاش ىيخلاو بوسي نسا يلع نه

 غلا يعركأسع نباو >ياروصإب نيد و ييويعم يحل اد ىنعك م دئرملا نيسحل اىلع د
 يشب ىركلا فرش نيسحلاو نسحلا مث درج هدانساو ىدزللا ع نب برك زعم ن١

 نذدلاب ئلعملا اطرشل اَّشْلاو ءجولا ستاد ز غب نون نيم اسيلو نونو روم

 ره أع نب ةرّمع نع ىخ نسلد هداسبم نع حالا و ٌيسرعلا نيب نع ين دحا نا دارلا و

 ا درانلا يف نإ لطبيار ةزجلا ف لص انما لع نئ دير ىعنعل نين نيل
 ا ولا فارع عم يث دعب يلا ف ب احلا برع نع ”ٌح سانا نع داع ورع اعين |رهنم لصا

 هعمر.وري ديور ىف د ناك يترع مم نوكي طابلاهب زهد ال يزملا سانا ىداصلا
 تيددح ذو رعب دؤد د5 ةلطصملا غنا سد اع نب لخعل نع كح كر اد ثيح

 ١) نوال بسكو هاب زنا سابناب هين اسس لا ىنفمم ا لاوتس يعودوا كريت
 0 ردك ولع دةددر نريد ىيدرتملا د رت هناطلار ريد ءلضانلا لاود لازع همنا
 ْق أيرع ىلع هي هد ةكولملا سل أخت هسلك ٌقح دبعلا ةدايزب اكولملا ديحلاوف ربو

لح نع نواو ىلعا و نباح ةرحالاو اس دل
 9 ل١ يد هدانساو نين ١ نع 

 | 2 هسا سجل ولاسلل نونو ىمصلا يف لحاوو هلزعلا ىف اين وس ازخ١ةرشرع
 40 نزح ضاحك ه5 يع ذل لا رين دمت ين! نحيل هل (رب١ 1 دع ىمسنجلا يذل اريد

 م



 . يف لاَثرغنب نع كج ملعن مل ناكأرم مسنطم ءىش ىلع مدي واع ايد ثسجعن اما هه ال بث و
 اتاواو اولاو ممل نب  منمهوكو عيملا ىلع مب ذاكلا نيبلا يا ىيداص هيه ب يوما

 اهل ماور يل ”ةعاضبما ةلصوملارسكب ةاعلسلا هدي نم يبادسكدض جاد عيبا فن نم ءلدنس
 م ايع حو امءاص ذاوااريتضن يا اينجل نظم ياكريم ةبمعذم يا ئجحلا نم ءلعنم هيي

 مباح رك ير ايل ظملل و ةربردبع لإ نع ن د ةتاورلاوه لوالا نيكاخارسكة لو ارضا.
 نال نال يف نيم |يندلا يف ترم بضقلا ري دنع نط طب يذلا ماا

 3 د دج يلاريجرال ىلح دارملاو هب مكنه عضاوه ةدع ين هّمدص هنمح نم يلع يبت ىل ار ]

 ء«حيسفْلا ةروسلا ى!نيملاهلا بر هدد بها قارمشاما دانسأب نيش نع طخ لقعوا يكرس ظ

 هدد يع اف تم وادا يف عكر يل يف قت افالدب قيمصس نانا عملي ير
 دعس لعمل ن١ دعس ناني د عت افلايلع دايز يطفلا نارلاو هئيمناوا يذلا
 ناورلا مانت انه روس يا يياعلا بردنن ديلا قرنا يد اضدالاثراحلا ليه منار
 افريل زيا لاو ف انما عيبسللاو باّمكلا هاو يفعل مالكم نيس اك همهولع عيبجل اينريكد
 'مداو ريل 3 نيد دءللا رولا مك 8 رين ىلا نع ند يف اثنلا يف عيبملا ل ةدأك عيبسلا يف يفاذملا

 تابوه َنانبن ارجو ةرعلا نم ىبح ةرحلا ٌيوع نأخ نهي بال تاهركملا نه ثانبلا توها,

 هداساوثرث > هيشر هرب يزع ام لاق ىدابع نبا نع لع ددحلا يف يصي ناطر راف
 ركّطلاو هدحد ناسلابررحلا نالركّملا بار نجلا فاس اراد اقع ىعضل يفض

 هروجال نرش هزل 110 أه هضعب يّ ىهارو همس يدحا وق مداوجلاو بلشلاب و هب

 ب بع لوغو رئوسعا ناو متم هزم روظب مل رىيظعم ىلع ل نيام ساي ملام ناش الا نان
 اهن اوزن نامعا [ىينملا لع ررخلا أ طتمنم نك 201 هلاجر و ىعاعلا نيا برغ نبا نبع ظ

 .باطتخلا ضرع نع ض داود مرد اىلق د لاوزلل ا ييضرع ذمحا ويباع هدو نمو 2 7/
 ا. بعام يح ةدوايبلي هداهناهيلااوعدي داوي اناطيشسلاةننن نهةرحلا

 و "اممم نع ااه دش نم نا يهيج جت نم ىلا نيكسلا نبا ءلصو هاةلبس رمش نسسحملا 7 |

 ددرباذ اضم ذو !ايؤا داولاو'ن دبلن ري ذهايز يؤ نجران هيتس يودعيبطلارح |
 ... ماقد احا وكسا ياني ةياوردا يف عالي ةزهفازصد يعجب ٠

 نس أبع نبا نين ممجيدررلا هب لصحلا ه ايا د ومس و هن م يجلا فازعا اولمسفن ناب ظ

 مح
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 نم دراماق ردح عف ار نم هن تق يح هسا نعد تقرع نبا نعو نو

 .هعيمحي أ مهب نمربك رجلا نب دصملا رك ىلإ ثم اوبن انع ه تو دحْننا عذار
ٍْ 5 

 نموملاداصا ا: :ون ذلة انكي نيب كمل ايس د ردح اههلارب نس ابن دل اهنش تلسر
١ 

م ناو لوو يف ىضعملا يلا نم .سيفد يار اند ا ئع هلخبح ن أيام
 ظ هسيخنوا امد دراودلا مت

0 
 ربك نعي محلا هيسانال هات ابةماما نع مبوب نل نهتم د

  6جدك ىلا نع ى مار ا اولسنفم ناب وا مرحلا قط ىف هنم كيل ابشن ناب هدانا اب ٍ
  , 5 7به قوي الابن دلا يفعل فاذا أخر انلا نم نهولا سيغن وهو

 1 فيدنم د انساب ىسض نع ىنط ملا ل لاا هلخب الخ ب كلا طخرت ىو يانج زم
 نع دريم يف نان نب لين شن نفد د ةرهشلا لاه يار ذل نى
 همت مل يع نا لاق رهرستمل اوماع نب رك نب لس

 .هالئه لوم يا ثوملا نار ىمحلا

قيحزم اوم الا نان ثويلل يح لك مارا مرع هبه اننالو لوسرلا ملون هتعيلطو
 . 

 ظ رالف دا نيس رقت ذم لا |هادج م الس )تضف ١ ناو توبلل تام زود

 يعد توملادب از يمثل عيدا دنس ام ىبندا نش يكوينملا ب ايف ميد وباو ىلسلا نبأ نمييبا

 اهل اناسوويؤذ اسس اذا ءلسرج ايش خ1ةدبعابج مسكي نهومال ضرالاى هلا هين

 ٠ باكو ّس دولا اين ىلا يف نياد لصصرلا ب نكاد انه هرب زن رم اه ىلع در بلا يا

 .  رع# حيدرلأ هيتس ليس اوهو ير اوه وول رم سهلا نع بع تار اذكلاو ىضرملا
 1 ةشياعئرازريئاام.سجال اهدءو اذان يح اهم ةسيفن يارانلا نع نه وه كح ئدحلا

 يلع بيس ينا"هممارًملا هوي راندا نم نوما ظح ىمحلا لوي هذ داب
 2 هقرولا

 . نعوم لم ظح يمحلاأ روض هيو نافع ئب نافع نعاني دان انباع ال تح

 ل اي ارلا دنس د يبجلا ف و ميلا ضه ههرج هنس اياطخرتلك هليلومج هاندا نع
يب انزال رك ذو اهأن يا جلاب همهوج ءلس

 »*  - هدد أخنول اموي مح ند ملمس نوت د
 ٠ انهابدوعسم نيانع ياضتلاةيدزر رد هب شم تلون نس وص

 نعت هرحدللا ادرس نم امه تيما أه دات يرملا كره نم يصوو يو
 داعب اهوا يا ه١ أسس يلع ماوح ديد دْنَسلاب م نجلا لوهرج# هبط و نشا

٠ 1 

 ا

ْ 



 م
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 2 ابي ديمونا هل ميس لاقوة اعنعدك ةمحاوكا ىلع ويرجلاو ايدل ىتجن الحا دبو
 نع نإ دانا ناوي عت و لال سكب ل اعبع نمر أذ ينهملا حابب دلاو هس د نا نامل
 داس اميلي نيل اوعاير نم ةضود ميهاوجلا اذ ود وم د وسم نبا نع كاعودرم سن
 تبادلج نب هريس نع دو دره نب "نيل ضاير نم هضور يلا صوب مسجل ضحو مظع
 نقش ةماسل ام وياهم يحاك ىح عبس يو ضاوبا و عبس مصاوجلا

 -ه له نم باب كىلع

 ارم يف :ح دان ار و ىب موي نكد بالأ انس لح لمال مديل لوش باونالا ٠
 هاذ ١ |ييم سم هيد لع فشلا جو ىلع رك ذ لوهد يا فلولا طخخ ىب ف ُكرْسُخ نلعومو

 , مو بلا ضد طرمه نب ليلخلا نع بحاهيب ارو ىلعمو اريل كن ةنايرعثس ناك رمبلاو

 "د >ريه نب نجا نارفعرر يان فعل ١ نم سلخ نيتلاروحلا كسلا وهالسرم أرلا

 . نعدنو دوه نا كي الما عم ئه يلح نعل اجلا قود هيد انساب ىشاائعامخ
مل يسر وا هلا ضن اموهو لح وجال مضاد رهاط يا نيب لالا # رسام نع

 دولا رجاوا

 يلع عيجاوا هبلع ضم ام وهو هنصرح قَال فاو نيب دارخاو هاسنجو انين هليل ىلع
 نا و وسن يار وها نيجضتاولا مارحلاو لالخلا يع! يئس و ديعو وا" ومع هان اىلعو ا هيبرتح
يف اعملا راش و هل دالاب د ان ”همرخلاد للا رمت او ىَع اهوكت اهريغب تايم لاوحا و

 
نه ىا د اندا مرسل يرادي كاننجالا 2:رهالو بابس لاو

 ىفد الموكا خا سرح 

وأ مهد أهرشملا و اند نيصح ضر اواي حالم مدعوا
 اهْيَضا يان واط ضب هل

 حى ديس ضرع يرش !مذملا م هني دلءاهلا بلط يبا ضن لد ه نما ريس ليد
 ناو لكبر أهيسلىف قد نهو لا كوب ية وز
 1 : . اى انن نهو ةبيرح لوح هن الدابم عطينا كاشي يا مارحلاف ميو

 اه رطل د ولعل او يتلا يرحل لوح يثرب ن اويل ظف اك يا عارك رون مل
 هش كرح'لااسهاعيد هنم هين اه لك اتياداش اوب نإ غربس ىيشلا رك كرم وب

 هم عيعلا» دزه بح نم دع يد و هع نع هروكت مخ برعلا كوله نه كلام كنا و
5 أيهيد رح لا ضصافملا ىا دهر أد هضرا ىف ةكولملا هلام وع يدلاهيشا و ناوالا

 بدرا 

 باع يا ينم ىس بايكراب دزال قمح لنجد نمد روهاما كونو شيلا نمش اهانه
 الا ةريطخل هب بره ام برهن ل ةيددحط ملاذ هبد عوهولا ه[ش يب راق نمو

| 1 
 ل :

1 
 ا
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 ةيارولاب تحرش للا عَس تحطم اذا امبود ةضِيامردّمن رخل ةدطخ ٌفضم دسخلاف نا

 6 هل لطلب نلظا ّس دست ١ ذاو هل هعوبتم اذه ك2 ٌءاع اطلا ىن مراوبللا تلوتلسا ىا مك سملا

 كادرالاو هبن ديلان اكرخلا ادبم نال بلبل اوهو لإ ثاركلا تهل |عّس اب هك د سلا دس
 ١

اص ةدارا هنع ثررص نام هين اسفنل
اكوا هجلاص 11 نديلا كوخ ةحل

 ويش امح هريس 

 كيددحلا انج اهيسركذ و "وُ مولس الا لوص انها ماهالا لاق هنييعر (ضعدلا و كلكم هو

 يبان ناقنلا نع عى هرزع اهجلا ماكحالا عيرج درم ثلا دع اًوهلا دحادإر !فلوملا نات

نيد مارخلا ولأ ىلج يا نيب لولخلاوأ ظويزل ارد هنلع ند دحازع
 ل دالاب هنامرح قت ل 

 ره اهو هرم ١لالخاب وقف بلقل هيلا ن ااا كبري نايل ءكربري اه عند هرهاظل

 مرحام ماجا ومب مكيف هدل ا لحاامه لاخلا أ ىسح دانساب رع نع سن ا هس ا مارجلابذ هنع

 هل مانت هنعؤع انم ودق همرح يلع الو هراح يلع ىعنم لذ نع تاس امودب انك هللا

 فوض دانساب قمر افلا ناس نع < ب |ضلاو نوساو نيبججلا نع يس اى هلاماذو

 هالمخو شح اىزعلا نم هامنمل ءلعا الحاو ناييدلا لصابابسا نم يا نامالا نه دم ابابجلا

 اد انورمم نابيالاو ابحلا زب !ودم ان محو باطملا نيارع بلا نع تمريخلا ربل يلع
محضعب لاق كرم ال نا امهساّمدوا يرث نابل ااعبضر امه اكيااويمحالا اة ريزنال

 

 فخ هلفع هلو هلّمع ىض رد يح هلعذ رم هلو هلغع يغرم يح ردا لوب ينمي دل
 ظ ساو لذاوظم١ قطب يف ماو أهار ارك عاطم نع ضرعاو راس لاق د هء ابح ضرس ٠

 نائيألاو احلا /ضيعض دانساب ىس وم ىلا نع ىسطايجلا بهذ 1ة١اندلا هلو نيح ىفبتلا ام
 عييعرع نبا نع بح لح هل 000 عفر أهنحا مفر !ذاف أعيمجا نرد
 ىف ١ ناضفي «اهّينمو هارشمم نال هزأكأ + دلايضارحلا# فالخ وخر ىف نكل سرع

 7 وهج ايخا/ هيعضدانم ايون يدنا يضلاب ند نم بط ل انهال يح هكو ويل ذكر
 رببكلا نه هرب ,ده أونحا نيم دل يلقلا ْيساخ ناكر كيسا نه نالو هلم هدر شا هلك
 ْ © اهجاول قو هدام احلاب فرن ملو هوايح ماد امام ركمجولالازجال اولاَمو هوو

 نارع نع ف دج اه. ىسرعماةامحا اكدت ايجبدجولا
 ري الا ف ايإل ايحلا نيصخ نب

 هير نه هوايح ن وكي نايل ذل ذ ءاع د | يمض نعم هدربر نا سسانلا نم |رييسا نم نو

 لطعا رعاشو يملا نيدلا لهن ابحلا مىضعب لاق امن ذ لم هلو اضرف لديع لذ دش

 مورا
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 ئسض و دهاحل بالذ نييذ نام لماكلا الفلا ناونعو لم اشد ولصل شو عمم
 فايف دهذ نال هللا نهارا لحب عماج مساوعد يه اه لارا نط هج
ا أ نيصح نب نوع نع ف عادم لك حوف هحدعو مدرك

 يعامملانم عنب زدال نامي لائم اردمل

 لوملاف لولا مو هش لازب انبلاو اهبلا لصوب ياشجلا ف اد انيالاد ناهيالا عزي اك

انما ىف انبلا و هلصلا كرت د ارع الاو درطلاايتادملاب اندم نه
 رانلا ف سازلا بلبل د ر

 بلع نا يندب ةركب يبا نع بم ّ هر ةرييرح نا نع بص كت مشل دياصحالا ٠
 ةتوهول وع از ع ناسدلا ٌنوكَس ياوثلاو ايلات انك هل اجرمو نيصح نب نع نع به

 ضل !ازرللاو هراثا نم نارثا يان ايي ؟لانم ن انيس لهل الد بلقلا يع ال نأتمعلا يف

 ئافنلائم ناسعشم يحريفن مرموا ودك اوين يا ريد اه دارملاو ناسللاحاصق ن ايبلاو

 و ف افنلا ردو أنس ن نيلصخارش يا ش
لعنا ةرتكانص ىأقنل ابدار او هيلا ن اي دوي

 ا

 ن اس نه ىييل لوو عملممل ارامظاو هيلع ائلاو ياهلا ملك انلا ضلكتلاو اهكناد
 5 سام اي 1 5 . ١

جرني ىو يلا ناس 2اَنيلَب لق ن ايبالازها
 ََْت ط د اذ اننللا يرض ىلا ه

 امهيع رجم يا نرش يناييالاد ايا يي هريع لاؤو نسح تءلائةه اما يب ا نعك
 هروكرلد هشه اذ لكيكر اردللا هزم زن نم نال حالا هى أرض نحا بلس | ذأذ لبح يف

 ةنيد ز ايحلا 6 بازكهيط ءانساب ىدامع نق نع ىسط تيل أم عنيها يس مل (ؤنب د
 بلتلا رم ١ذاف طر ي وسار ؤد ناللبمج ف ايون يو ايس مدرلاو عورلا لفت نمنيدل

ليلا ىسجن د يشلا نازك هنع بع ذيف نالو طرت
 مورلال جت : او مرك مل هتشاو 

بدل نب ز ىمف مراوبلا نزيف كد ئه نضج ىوف راوساوف لصد الرع كم
 د

هو نب : رم كو ملكا در افولا هنش
ئسح ا ةرملا لع ورد ولون لوو ئسحا ا

 6 ةدأهح 

 ةماك لودر بدي نيب دبعلا نابث ىبحلا الربصلا بكرل رخو ريل يلا قولا نجذو
كره رذ رفق كامو افق لاو

لا ئه حرمل ارش او هيلادب نكز ب
 َ د أمع عر

مس د هانلاىلا بابس لا وني ولحل ولقي نال
 / هللادبعني راجع مدخلا هيلا لمالا ص 

 اسع ننااناهيا ,مرلكا نم فق ناثع كما اهحاو ناييالا نه املا هل فرعض دانماب

 لاجرلا ف دحاو د أش اف اهم ةعشم اجا ذم ابحلا (ل يعض دانماب ةردره فا نع
لا يوئام لك ذذل ولو هه

ب ع ايبا نع ره امنملا لع لاجر
 تايخحلا فييوض دانسإ



 ُُش

 . ةدح وه هزجاو ل انلاهضن يول و ىلا نيكلاعلا نم وق يعض الاةخرلاب خلق مل نح وولش طا

 لرش اىنن نهري نانذللو هدرطلا ننيسم أك رئيسه يذلا ىلا نم نييلص ١ يا نيل يسم
 لص مانس ب سابع ىلا ئع رلظقلا يف خشم اوباو بط نمر الث ايحلا ىضجن دارملا نارا
 رظااو همام ساق باصلاو همس اخهرافلاو هس اذ برمعلا و هس أذ ةئنا
 ظ كسب اع نع ه فل وملاملخ نه طقسف ن (طيس مدكجملا دويس الا

 000 0 ا اانا بعبف ظ
 || ةيسانلا نون ىشبلا ةاعر هرلق يف يلاقت هنلالدجي مل لعد رحى لرسخو درع باخ

 .. يقابوصالا عئنوناو ب اتلالا د للا ب نك يف يرلااب ب له لارلا عن ب ال ود ىلا ةسن هينمخ

 يب دبع اها سيرج ننورع ندر ان يفر كاسم نباو هبارجلا ةفرعد هدرعملا ب يكف
 :. ةهيظتلىارما يف نيس اك ءاسلعن يف ومع ارا ضوييم نه فيس هرقل نب نيلولا نب دلاخ مك
 ديل ولا نت رااخر وجنب هردا دع نع يبل يف يوغدلا عر ءهول هيد فان لهئلارم ادا
 "ألما با ئ رككسع نيا ازكا لع داب ي ا نكرم لع هادلا همس هادلا ف ويب نه ضرس

 ] . دكلاح حارجلا نب هرردع ىلانع مح وح دريسلا ّيخ يقن د ءردلا ف ويد نم فيس رز اخو

 . لوس ىيرساو هززادسا ١بلطلا دبع نيدو هن وسر فيس وهرلاىيس ديلولا نبا
 نمجرلا اب فصا نه ناربلا ب هاد نحو هل وسد نيماو هرلا نيعا عزخلا ب١ قلي ناو
 .«دابح يلع ىلشلاةناعا هد اجتلاب ءدصم هوجو رع نعرل راجي نه فوع نب نيرا ربعو
 75 ين أ برام ايمح ١مل. ذ يف نيكرطملا اوه اخ ئيعض دانعاب سابع ئبازغرت قيل

 ١ دز زتمل اهاهياوكؤلا ل7 اوريو غشا ائرط ودب ىح ئتينشلا نع لاطام اوضح 2

 قرمكلا نا لحالي دب مهلفم سم رملاف برها يف هبل اكمل ص او رانك يكرم .|
 هدف داز دوميلا اويل ازرع نبا نح ّن وجمل اويهلا> مى ر اوس ن مسد صاح انوع 8 ١

 ضاكاذا اهي اولصن م اعن يف نولصي نرخ اذ مق انخو مكاض يف اولصو يا يداصنلا و .107
 د ةالصلا ف ىاىخلاو الاول زن يس وه رد نم ناكذ مهانخ الو سحب غ 0-7

 ذرب ازههو اخ ريساو هفعض يا هج ولا لخ هك عج دانس اب ىس وا نب >أررس نع قمه
 نهاو كوفبل ١ ةنمح ب راش دش ولد تانسحلاءبرتد نم اكن مرام هريس نم ىا

 وبل ةارطك واوا هيمن طم لا
 املا

0 
 .٠



  اماكىس كلاذ قلا هارملا ل اوه رص كحد ز سوملاباطخ فاكلا دلك ص لح

 ”اطحلا 'س رع نجا نعزو مئتي اوح لع سم انلا نيعاذ يبعد ثيم, نم انزال هب َن دبا

 ىاف روحو هرللاب ناهي الا ىلا نيل اعل سن هود اسه دلي وع تب حي دخ أ ئسح دانسإب

 ميرا ملاعاضر نجح ةجيردح ل ناهلانب هند نح نع ك اًملطم قب اسنلا نم ننا نم لو

 رجبب ندا نب ٌةدرعنع ةمهاسا يف' نيب ث رجلا اوحلاعاسريزح هطاذو اهيئاعاض بخ
 لشغل | ىلع أرع الا لمخ وع دري نيل نم رم رضي ذحايانع ل لخ يسع انساب اسرهم
 . لسسملالع راصخلا درا امل هل هلاث + ةسملا طسضملاب نع ىضح نشأ ناذ لاتملك و

 ل ىنمونم دانساب يس الا يفد نع بال لا يف يذلا ف يلا دنشلا وش دنا 0 9 "او ََي . . 4 .ء .٠ 3 م1 هب
 مهسشاعو ار ناذ ئاوع فرظنااو هر ساؤهر د و همه ركقملا ياربب دل ابوهالا لخ

 7 ا ويسر ان طجر لام ىسنا نع سبع بعدع نظللا عم اند نب نلاو

 يف ءاكر لحد اكلايف يف هند احلا يتب بحلا نم بحل ذخ قتلا نعنضو
 اذا يلا نه اًسملاو نه د ٍوصع و ناروكذ در درع نر وكامدانعب ىف امد بويل

 شاك اوبل نه ةّيببا د ين رشسع و مسطح نطل 111 لب هلا نيه سيعبل او نيعب را تل

 داءل امصا ,ىم : حاملا سس نه أك انلا نا دارملا د ادع امهح نين كلن
 داس ابذادمه نع كه

 دوب من ءارعا وس الو مسسبللا ياد طرح أهىإ هك 5 اال ذح أ علطتنا هيض نك 0

 ه اري طيح برع ىسملا مرش رحا نود دحاوب كم ال ماع محلا نا ديفيل صخ اه

 نايف زم ياني كح اعز ف وسلام د وهل ظن رن
 اكًطعاوا ؟(وح الذ ىو ىس اا ربع دا اد يسال وعلا و هبل اطملا يس دماردخلا نع

 د انس ابربرج نع لط ئسح داساب رد رم ىنإ نه ك هللا يف هيلع نرخ ال هضعب
 ليج ذاوعو بدك نبا لاو > يسم نبا نم هون ىاءاجنرا نهنإرصلا اون ك4 ضيعض
 ريىواشم نارعلا لح ل اوع رش مس( اذ هدد اضع زا ءيدع نود هنن ذخ يانا وها ف وم لامس و

 اا ذ ذا هظطح يف وكر اس دحا نب وكيال نا نم مزلب لذ طبض و نانا :طصملا نم

 نظامه لاع لازم باور ىف لمعلا نع او ذح يي د انساب عادا نب دري نبا نع كت

 ردي ل ىلأ يَ فخ لبب ال هلا (ناذ بلع ماوئرملا ن وميت ام دار والا نم او نَح يا



 هي. دارج فازع قمع اطلا طاش كك يئاه مع باول عطمي لولا للا نع اكول ىمارعا
 0 ١ بسلا ولا ياام اس قح ماس الءرلا نأف هيلع اوزنان ومد ام ةداسلا نعاو نخ م

 هاماس ىلع ةداصل اب ْيِشاو يدلم اذا ماذا و دهان يقف | ذاو مكس و
 : كك ا د

 نيم ا شم ئعضل ىنوُص ماما يا نع بط لك لولملا ةلهاعه راكم فلا لم دم
 يف>دح يلع ئناو زلا شلل يا نها الا لحج ل يع انما وح يف لاو اح يقارنع او ذخ
 ركبلا وها ةروس يف هدروماملا ويلف نهتآسسا١ نع اص لح 'ليبس باقم تراو
 امشلاو لاجرلا ند حو ري مل اندح دارملاو أطيب مل نم لصالا يف ةدحوملارسككر كما

 يف بملاِب بيشلاو اهيندانزما قو قلادلبلا نع دنس نو هيض دام برص ى'ةنامدلح

 و ذ ئذخل بنس بن واركبب رك اننا خا جود نئصخل انك دازملا ووو رم لك الا

 بسج ايلا و وبن دلجلاو توي نا يلا ةر اج اب جرلاو هيام دلخ ىايسلا هل الدل

 ىلسلا ى'ن (طبسن انه اطحل اأو نخ تم اصلا نو ةدامع نع تن ح طفح مجرلا

 نضحأح [داف ابن وهن > رم هل هلل اطع نوت يذلا ئه نما يف يان اكام هيهيخ نه ىطوملا
 11| هريس ىسب رم فيسملاب برملا ناججالا نم تازئتحم انا اذ واجد ميجلأ و
 اطعلا دود ناب دنع اسد اظهلاراصو هد هلحلاب ىحاانا لكيم د هيلغاولم ان

 يف ذ نع د 'عوبارحلا م اهنا يلع لل ذا! وكري هوع أعرْس يجي هلام ىلع يك اح
 ' نوهرهد نيذلا ير ذبملا اوعسا يا ركب اهفسو دبا يلغاو نخ مك ىشعب ,سس او نياوزملا

 ناىقملا :ىحن طاووق ذا نو م أخو تنرطملا ئس مل لع الويفي هيف لاما
 هولا ناس اول د لاذ ع اهو اول اك ر انملا نيه ساق دارا خب متنجاو نح 1 رش نعا

 |( تاهوم» د ١م بنسب ت ىلا هزه باز يا نى أذ زيكأمزلا و هلللا هلا هللا ةلو هيد ىرخلاو

 الث ابمعم تيفس تاحلاصلا نا ارنا نع و تارنخن د تابشتمو
 ا ' دعب هرم نر داعامي

 دوش هيلا داع مي لع نع نم لك يرحا
 ميم دانس اب'هربرع نإ نع حن بهع

 1 ش

 | ىلح مساوا هشسل بعل الا رسك ةارلا نوكسو م نأ عع ةنفرا يشد ايوسل ىف او ذخ

 "لويس ًاننسرد ىف نا نو ددرْشس نب دل' ير اصلاو دوا يلع يح اهلا يبد ايبد انههوا ميل

 | اق ديعوابارخاد فددلاب ت يصليو نا وصدرب عاروو و ىلا درع مون ملا

نع بواقلا ل ولئغا ف ىلن انخلاو يسرذلا
0 ”رلموملا ن وكس و نويللا وب ىدعشلا 

 



5-5 0 

 وص 5نفاو نذخركتم ددح ىه» لا او لس ريم رهاع موا و نارؤع نم نطبن بولس ىلا

 يدل ين هير اجرت بع هل كاسم ل يي هل ئي ديلا سلع لمد .ىيسمخ ميسم يفيد أدب دجاه سارلل
 رعطم ني او الخ ف ئسح دانساب نجلا ننلاو ةرجنل يمن رئت نبا هلا طاملايخ دال سلو
 دم هلاديبع وإبن ريكي در ريل هوك ردا يااهل وط نع اومع ١5 همم ىلاطام ميكا ضرع
 هيّئس|ع نع مد نح ىف د انئعبب لأ بش ليحل لازما مهب يد 5 نلاو طغلا ىقفح نب ندم نبا

 انيبهذذح هيد عملا سلب اسم نم هبلعم طش وح :ىطق انل سكي ة صوفا عرلع دا كش
 اهيلع بسن مير وهلا" _ يف ظن اهد دسو اهيام نكادحا حان لاَ يح رسم دع
 .  هنيلخريو طع وك يف لمت ىضبحلا مدزئاامب ىعبَس ناب قظنس يرش صرع نخاع ىلا
 امايطعبال يس نابشس ابا امهجدذ نا تلاَم يلا رزهاي ينحط هشساع نع نت كك
 اوس اةلو رعت ىع نم ىاات درعملاب هنيه يذخات نا ؛ايلع جرحال يا هاه نف اوين

 10106 >5 همه دامعا ود ء انوع كاَيي اعنر لو يا المغلي دافادءطو انيس دول كحال انف اذ , ةكمتب وك 5 ةككب نك 1 ١؟[مهلب ام
 1 "ةشياع نع هن دّى هه لضم ود اذسا وب افك اب ٌةددّمم اهيصفنأ نا

 خ اسرع ماكنه مدا ن دل نم تصرخ كك بازك يرهاولا هند و يذم اع ع ةناتيلط

 سنس |وسا اييساد ىفيخلا يهدم الانع لاس يلا ةارملاهنبا ينك يعض دانساب

 يع ىشا نع دجيس نيا :لسدلا نين د ل ىرشم نوع داوملاو هيف ان ال مذ نم دل بس ىا

 ير هوذا وم سم عراب علت تدهيخ أ عوايل
 ال ةأوما ةرب جم انك ذاب لكدتس١و يش يطال اذس نه ينجو او

 نهال هرب هيدا هجوُر نه هل دل ل مل زباب بيجاو رطصلاا دايجادحأ لضن تداوم ىنا
 ٠ يمس كابالا ونال دوا عصور خب لعبا 1

 ناودرااناو ينرخم ند تجزد م نسحو أنساب ىلع نع ىسلع دع نشل ايمن لم ندع

 نه نةلجر مانك د غراس يت لح هس المعلا ”ليسلا أمئاب يا ددّملا ةلبلب مكبحا

 ىلع نم يا تم تولت اذ دددح ىلإ نبا اللاه نع بهكيراسسملا
 لافتش لبا ىييقد تشو

 عج ناضهر نمر الاطعلا يت اهيفرعم ال اهعه هاوبلط اي ويلط اذ هع نيلي

 نب شع د ائدحا ةلمل يعو لاين عش اصدجد يسب ةليل يف ناقش ةدسان ىف هرحا



 ىسم "ليل ىو ين ةسماذوا ينرْشس د تال ةلمل نمد و يبن داس وامل جازكو ظ ظ ١

 * ٠ طر جرحا يداها ف هوجن وعود تماصلا نب ٌةدابع نعد واد.وباىسملابطحلا ين يشسعو ا

 | قريكتاوعو ل ايتخالانم امهف لات هل ةلح يف تزوعلاا وسد نور اوم ككمش نائم
 ىع وب يا نوما موب يلا اهي | هت يعلّس اي! نخاف ضرالا هلله اذ شلل

 يأ أين لاند يب جوخ ىعاهلانب درع ننانع تاوينج هلو نم نإ برططين د ضرالايف ظ
 ومع !ذاخاّسسلا نم نويلطي يا يلقن هزدلا نو كسس سس نداب ن املس منا دا باور 1

 هلغلا هزه لجا نم ركل يرجع ١ نّه اوعجز ال ايش اوس ايلا امينا ود ىضجن ةعش ارنب 1
 تايالا ءوزح مد د انس اي ةربرحع ينإ نع. حادرطمل مل مرايبلا كولو دما باو د ىف حاز

 لصغي ال يبين ماونلايف ذرحلا من انسي اك نهب اً ىضجن ثا ىلع اهضجن ةعاسلا طارشما يا
 بيطخحلا ينعي مامالا ورح ف يسصصه دانساو ةريرص نإ نع سطافرع ليوطو عاف يهني
 ببس ال "د لص مارح لا عدي ّءالصلا مل رميلل هدوعسل ينو ةدلصلل وربما يوب

 طن( د مالا عني ةراعنحلاز ع هرثس و يا موكا عمي هامالكد رام لو م دمتم امل ظ

 هريع دز ايكو تف شما درع أير |مايا همها يلا اهي هركيذدا ينعم اعدو رك يزد |
 , نعال ةفدارلا ايدل هلع كساد هنن ة شخ / فوه وم باوصلاو ةربرهن ىلا نع نع ظ ظ

 مل اورحا علال نزيل انس قدي مل نمو نمتلا ديس عدولاو هجر ارمالإو مينا كَم ظ ْ

 اذ فاو ىساانللا ضرع نيجالبن مح أ ىسنانع ىتاينملا >ودمسم هيلع كا بابف هبت ,
 هب ر عم شاع ياىدف رعد ول نم بجد ساو هىهوع دأ س املاترعنم لبلاب صخ !

 / ناره زع ىانشملاهوكردد مرن و هوه ريد الو موف ريد يح هلي داظمح و

 دارا يذلا نووظم نب ن اول هلاق بالا نايرخلا يما (صخ فيتنص دانس اب واسم ا

 |... رج د دالماو ضاقلا نب ورع نبا نع ىط يح لابجلا سدر يف بحري د ىمتشت نا 2

 (7 غيل يفيض يفت وا رجس قم 0مل زل يد ملسح عج ناسف 1
 | | هضورطةدحخنل/ةينح هاي شيلد مولسةضريئيالدافيرط 0202020
 .١ مجاب ووتر انه ايذ رييالو لبن هاي رئي الو ىم يملا هي دوي كل يا ىبب وب 1

 رى الودح هبدبرضب الواوطي مل يا دودي اهلا دج هزرقو ن ويش سبك عين ظ
 | . ةلمرحلا هبه د لب هوركم ديك ك6 ذ لف اشماد عسل اوبس عن لو دحانم . 2 ٠

 00 ةأيدفلا ش 1 1
 1 اهات كون



 باطلا سارع نبا نع هاك انا مارح رص لتلابون دهر ندد يلا يدا اكد هيد دحلا هد اناو

 الا |ياعتب سبلت لاح يا نصنم ةدحا و يت ن وء لسه نم ام تس لامتح مك فيعض دانس ب

جي جرح ل جرم ئسلا ىوذ عهابا نه ع نم يا ءيحلاهلخ لب نا هر ١ ىلع انماض ناك
 رازكدب ارها

 دب ان ديزل ه رك هدا ىلع انسحًاض ناكل ذ هرمسم يف فا ههججو ىف تاه نأذ نيد :ئلكلع و

 انماضن اك ارث ذ محو ف تان اذ ايئذ دو اهيلع ةالصلل لمس هر انِج يا انحوبش لجو
 ١ طوره ارد وس دب فان اب وطول | نسحاو رمش اوم ولا اضّون لجر لجو زع هللا ىلع ْش

 ناذ ش اكر وبس يا يف تس كو هلص يا ةلصل ريمه ىلا مح مي باد هلاونناكر هلاو
 / ' ش تاه

 ةولخ دل[ نكسم لح يف يبا هس يف ىه اج لج ىو هنل يلعانم اض ناكل ذ هج د

 يااطمنعس هيل ارجيله هه وكي إم هن يف مهزم رك نيبال يتدن نيزسللا باذن ل اربع وا
 هب عسب ايم ياء هيل ارجيالو يا ىلا هلو يلا .ينمدي ١ لس اهل امصنا ىف بسسس ل
 # يش ذاتس ابدآ داع و يطاق تا هول هزاز انماضن كال ذ همجو ىف تام ناذ

 ظ هوش الو ئب دلل يفر ظنهو لص ئسح يا ثد# نسخ يش انه ف ن |ىرتك ال ن اًءلصح

 مسد واه فعلا يمحو قش ا قاس يف هد وكل اسي هنوك عب تملأ يلع ءئطع نب نملا ىن

 فقص د انس اب هرب ريتح يف !نع ََن هر ذ نع ل رمل ن 3و شلملا همس دادتين اهاهاو يدّملا :

 هي امهنلا ولم دارماوا قلخلا وسو نجلا ن اهيا لمال/ي ا نه وه يف ن احرك ناءاصخ

 1 دعس يف نع ان دح | ةيضنن واذ نتعب هيه نم عمن لدا ريوس ةاتنبال ثيحب امين 0
 3 ] ه داي زب اسم ندع اهيل د امياعق ىلع يا |رمرلع ظش اجب ال ن اتاصخ ف يفض انساب ش

 اييلش ايد لمين نه د ريشك[ عد هربش فرح ىيشكتل ابالا باذع سين قا نحلا لح >هلا دمع

 دولا نعل ع نىيبب لويد ناب دب بكم يا ةدلص لك مع يا ئييوضن رب د ىف يلاقت هيلا مسي
 8 هزه يا 1[ ند ْنَسْعربكا هللا لون ناب هربكي د ارسع هدد درخلا لويد ن ام ةدرتكد ١

 1 وب يا فارما ق دي مسح فلاو ناسللاب ةليللاو مولا ىف هاهو وسما هل | 3

 ظ انين الثد ثالث ىركد هىجتم لض ١اذا نين هلتواعبداربلي واهل انها شم نسحلا نتوسلا أ

 ١ ْ : "أصحلا تاولكلا د دع نال ال4 ذو ناؤيملا ىف ضلاو ناسللاب ةياع 1م نيت لوا ون مد 3 ُ

 1 - اذه علبزحالا فا دحا برص !ذاذ هلييللا و م ويلا ف ىسخ ةالصلاد نوط هلت ةدلص لك واخ أ
 1 ر ذالا ةلس يلا ذا ني ةيس دي |مسو نينلا لهللاو موريلا يف لصجب يلي اذد دولا



 . [لل ىنن ذ وما قانعأ فن اتقلده ن اءاصخر أك ذالا يف ا ردع دانس اب رع نب 'نع م 1
 تدلع نري لحجب مى نيس :نيملصيفلاط اناو ئئب ذوملا لاخ ربك اف لص و ىئيض |يص

 هسكه ض اتناك م ناذلدتخ م ع نبا نع ءألملا وا نما الا هزيم صلخ ال قرلا رّيقدر

 ظ نم يلا هني ديف رظن نم ارب اصالد أركان هيشسكيمل هب انوي ىل نمو ان استاركأش هنا َ

 هيلع ب هلض اميلع هنلا وخد ود نعيلا هاين ديف ىلتخو دي يل افنيدلاف هَ 1
 هَّم د نم ىلا هاند ف ظن د نود نم يلا هزي د فرظن نم هاب اصاركاش. هيل هس ظ :

 ليد دح'ذهاول ا ارباض الو ارك اشن هنلا ُةبمِطيوَل هزه رين اذ ام ىلع ضييلتو نزحوا قسان
 ملا |رهنمزج د ناتلصخ ضيِعُص انساب ىقاحلا نب رع نبا نع ت ىنحلا عن ال عد اج

 نينعضتسلل هود نبلاء أم اهيلحج ىلا هللا نال لاو ولما ةياوز يف اسك اع و

 يف ات هنا يل ضل |ب |لنحلا بحا امكرتلحا نانوطخ كتم كيد دح اذنه و ىشا نع ىمطر ازيا
 امه أذامهلع ب اًمعلا ”يعسس نا عيل هنن ايفا اطنخلا قنا يرحالاو ايوبحاص بني ناىبعب

 زك د دس يا مرسم 5 هلضلا ّن ووص نم فض يا ئسلا ىف نلخ ف ارظن لجرم اهيحي قل 00

 ضدو ينو الجر ده مود نا لجرملا دارا اذ يشغبي قل اماد هيل هل وثوب جلخ ا
 3 3 أدم نع نعكر ذعال يح هرركم 1 ده ماق مي ييرسللا ىسبلا ساو اهيلع هي ا ظ ا

 رمل وا "هاوولا يبا نايملا هدملا ب > او د يلع لموس يا لوما لاب ضن غاطّمناهيفو ا

 مسارب باور يإ هباد ب رم اي ناكك يوهلل ١ينعنلل نانا يس ةراوشلاواروب ردا ير /
 هن اود خريس نا لت نه هويمج ىأ نامل ند نل وما طخ ىف نإ وهاذك رف ١ ١

 ١ ي ذ يلع ننااييحرش مدح د باو د ل نوك نم يوغي ن اكمل ًأمهشلارسا نم غارتلا عنو أ 0

 ص أي و |.ينيسج ىدردلا عيش وع د لمعي ام نم نم مدي نع نهانا نكأي فد لاق ةكولملا 2 |
 هه الاءزه ضس يلع ناّرلا نش رو وأ ِظع اكلم دن وك عم اين دلل نم ليس ايي ظ |

1 
 م ايم مكر وبلخو ركوطب اوتخ ةري ره يا نع مح نب اشعلا نس امن ه وارد نام ا

 20 ١ نع لح هم ون رثك درك انك نم ناذ وويل ديزيتلا ضيع لميس لكلا نا ٌةالصلا

 يس و ءدنا ب امكامب عاسسسا اذا [صدحد اولضك نأ نيس رش تضاخ ل نينبا ظ

 تاهنةليغلا يف شه اشارت وبا وتلا موي رن ولك ضويلأ لعادرب تح اذن نمد

 أ
| 

 م

! 
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 هلل !اهببكر نا نللا اهاك هللا امرهضتس ناّملح د هللا|رميك ناملخ 4 رب رعد نإ نع

 اموضخببن ان اهاد ةحاوسلا سلا ذا يل وا يهو ى [ىّسلا ىفي دلل ديادر يف ةحارساد ازين اذ
 ىلع لتس خدت هللا دارا اذاو رانلا ىلا برام اد ننيلاو ٌياخاوس هينا

 يعامل ن درع نبا نع بحار د يلع رشها اهيدتحب م ايا وغلا ميكا ساننلا عوج اذن

 الذ رياج ا اجا ذأ ردت اذراو مجداعاد مهلاجا بكف مد رد يا ٌنِلَخلا هنلا ٌىلخ مك

 ”مرح هنلا يلح كروب هيد أنساب ٌةرن رمح نإ نع طخ نومه سس لو ةءاس نواس ٠
 هقصب يفا هديب امدرا عيت 'نمرعد اهلك امل يس يعل و ناني نم ةنج يساوي ن دع
 اوزاف يا نونه وللا ١ نص تانغ ىلكت يف ان سا ىااعل ل اوم هامات ةيانع هلو ةصاخ

 نه هداود ف نات نك مدا هدا يِلَح مف نوض نابدوعو ميل اكو سنن ١ نع كورزظر

 يول نروسسا ّيداهبد تيعلاو ضدالايف ترج نشيط د ّدنجلاا ب هنسعو هبباجلا ئيط
 يح يف جورلا ب هن د تمر وص و امام تنجم د ةنمبخلا يفتن هيناسس الاةربصملا ٠

 مش صو روصو ايوامب متم ذ ةدجلا ف 'سلخل هيد أمس هللا را ىصللا ل ىيبول سن دعس ١

 نإ هتدوصوع مدادلاعلح أ فيعضد انساب ةيرع ينخدع عيل اهنه عددا
 يتس ملو نهاد توات مل هدوم ىلا هد قادره نماروبلع ناكل بدار وص ىلع

 اراوطا مني ملد فداعملا عاد ذل ابوادوسنس غعادذن اعادذ ئ يس طول

 اطبع هس اذ هليوللا نم وفقد محو رزنلا كيل وا ىلع مش بعع ذاءل لاق ع هي ر ذك

 ”هديج ىم اك دذ ةيخ د كتبت اذفاخ عملا نم ري ةيادد يفد ريل نم" لعع
 .؟دلسما اول (ٌوخ كملع سدلمسلا لامح بعنم نرايسملاوعع و ميصجن ةيرذل اب داراوا غرشلا

 * دأيره هللا همر د مد١ياد و دازف مالسلا هلهيع درس لواازصو هللا ةرحرو

 يلع يلا مداد دوص ىلع وعد و اهلخ دب مد يند نه ”هنمجلا لح بن نهى كت هب هدنم دوملا
 ةعاه وا داس ونخ نم همضن د وص لع اهلخ دي هلو لوطللا د لارجلا ده ئسحلا يف تنص

 ىئيناؤ نالا حهدجن ل وعلا و ل ارجلا ىف صمد ىانحلا لزج: ىلخ اعارذ ن يبس هل وط ىف

 ل ىلا نع مدا هيلع ناكم يلا اد داع ةمحلا اولخ دا دا "اه للا هنعه ىف' صانشلا
ا هقمطلا و مدأ نا ب دح اهاد د وها مدا ن اكو ةماهلا >ارّمماو

 . هدلو نم ينوال

 " ري مل ئيلوملا ل اند نب رّسع هل ناد نيب را"د اًنلاو اعارذ نيتسناود اي
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 - ىسما ئم ياخ نيب عرحاو ةرهر عضوم ةرجر دب ام هنلا ٌىلخ مل ةريرمع نإ نع ثح
 - موي ا ورح اودلا دوام هلمع اخو أضعت مطحن مري ياأهن نو ارب ناويرحد ئجو

 ”و«علا يعزل دي دج ترسلاوب نصر كاي اةبرتلا هللا ياخ ُك ةرديرع ىلإ نعت م رم لا 9
 دحالا مون لامت لح 5 بمبسلا عارساوةعمأإ موي ايرتو دح ال ١م وب ملاحلا يلا دنا هذ ١

 هه اد الوارلاب روبلا لَحَه ساجد ان لطلا مون ه ورك ياخد نيشالا - رجلا قاغد ٠

م اكبر هلا وندمت ىلحاط الك نال ثوجلا ى١ نوملا مناور
 ||[ تاوولا أود فرحي ا نب وابلا تلك

 1 تاعاسرخا نم ”هعاسرغاو ملَخارْحاِف هعمل امد نمصعلا دعجمداّقاَخَت سلا هوب

 اهملخامادر مرج ن الاد ولح لحال 8 تببسلا يس الالوان لميلا يف معلا نيد |ىد يمرملا

 / ., مث تيشلاو يه رلا لن (هلهن الذ عر داق وهونءظحليف [ّصليمل و مايدلا ذهن
 ١ ضأسحو براقع و تايح فص فانصاْن لن نيل نحو نع هللا يلح / ربه يلا نع م

 تازهوي ومضأ ل عررل اكمنصو اهتم داسرا شاب نيكذل و ايروص يلع ى'ضردلا .

 ايد عيلعد يهد نوملكم تاب اّمعلا و باس ار هيلع ىنصو باتعالو هلع ضامبمح ال

 >امسحا ئبصو ماعم اكنقتس انس 2207 لا هللا ىاح وهن يس ام هب اوعلك ش

 | | ١ اووع ىنصو شا و ثلا اهيلثم يا ئيطابسلا حاورارهشاورا و مدا ىتب د اجا

 |. فطولازركذؤفرملا يد موببصي لذ رع الخيل نعي هللخ الاوظالل بوي هيل اليف بلا
 ١| 2 ب الكاف جملا واو ناطبتما دب اله ب نك ىف ىرملا |بندلا يلا ناو يذهملا محلا
 هونك بَ مدا هيدا ّعِلَخ ُث فيدض د اساب ! در ىملا ىلإ نع هيو دزم نناو رفا

 د رذ هنم خرز يرسيلا .نك برض جهلا ف اكس ب دذ هلم خر اف ينو
 "2 راغاز هن رع و يل ابا الو هعاطنا يف مواصّساو نجلا نال وم لاق حلا تاكا د وس

 "د ظ هجرخام ىابسدلا نم مل هللا ضْيِح هداعسلا مل نسب نمل يلابا هلو صاحملاب يوتا و

 هه نان لاجر و دوحا هاور دا در ىلا نا نعرك ا سعنب | هسكع در لا ىلا نا لظلا نم

 | اركو ارغاكه ما طب ىف نوعزم قِلْخَو انموم هما نطب فاي ذ نإ يي هنلا ٌقاح

 دحا دو انس يف لا سسيلب الاسس هدا أكدح١ةداعس قنا لسرملا سلخ هقلخنم عي

 0 يول ماا مدرس كم طمس
 |  ناسمالا ند” ماما ىلا نع نط ٌتاهعاو ابا نه نسل ٌةنبلل ف هنه تايشسمملا نم نيف

 ا

| 



 مل اًماعرت نحو ٌتحاسواتذ اذ هّمحجو سَع نل ناو هع نشا اهار نا اوبس ةرجلاو

 فيعض دانس اب نس أبع ني أ نع دو اد وبا يسم أيطملا ياريم يك نع ل ونس نيح

 "طلتتفراننم ياران نم جر اه نم ىسييلبا نا نجل ولان اجلا اح ور ند نم ةطسالملا تضاَخ

 باري نه يادي "نك قو هردلا كن ضصو امن مدا ناخد ران واوعص نصنع نه وهف ندم اودي
 ,لخخلا نضاخ ل "هشيأع نع حح راما مسا ناجل ث دح اكنيطلا مسان شدزخ اب نجي

 ركاسع نبا يوعم مباشتو هب اره مدا يب نيدو اههئنج مدا نيطْصَف نم بلاد نامرلاو .
 ابل ضلاووضولا يف ء(راجر و كيب عيإص 'للخ ل ىيدض دانساب يددنملا ديعس ينإ نع
 .اصا نيبابرن اوالخا يمض دايد ىلإ نم نيخرلا نبع هبذ سابع نن نع يحاركوم
 ورح افران بهما موب موي دل اهلل هيلو ل حراما ذا ككاو يي عباضلاي
 تمبج و عباصدلا نيداملا املا لانا اهيلع نقد ون ناذ بد نم يلدعل نيد طيرفتلا نم

 "نس امل اذ دانا اهي هلل للخخ 8راعب اص نيب اوللخ هاو دانساب ة درع ىانع امم
 احرك .ددا ماا ىسيل وهدا !كرها اهل اض و سح بوجولا نع هفرصو ى امك ة رك

 ٠ نيبب املا لصحال نم يلافدرصم درع ولاد ١ نرسم يار انلا نم باع الل لبو هر هلا دعب اص *

 ف مكاخلا والخ فيعص دانس اب ةْئيناع نع طق يلهب بانعنم باع الا اعدل ةركون

 ن اطيل ناخ تل اطاذإ ملجراو عمدب دانظا يامكرأ املخا اوضخو لسفلاو يضولا

 غاسم ىلا نم رفظلا تع مهحكام بكن اذ يظلاو يح نيام يرتج هرسنخ لاواىسيلا

 عماجلاّ طخ بجو ؟ك 3 ريعاملا لامصتا نع وب ناوعن ب دئلا وم لاو هيلا ئكسف 1

م أع نب ىسيب واهي درج "هامالا هزه نم ىراخ ل هددادبع نيب اجي نعركسع نباو
 ر

 ءامالا هزع بهار وهو نييلاب داره ىم هليسل بش ارلاو فاملاونم قفل اورمع وا

 راسم ريد نييعي نما نم بجرم من نم اهنبطنا يف دعس نبا هل تحرك او وطصملا هوب ا

 ش

 كا يبهانلاسك اوشا هرودلا باوبايا باو الاوقلغاافع مج نجاد طيخ ب ا 1 ايما هوس هللاو دق ي١فاكن اسكلا ومكه او ةلق عم.هن كااوطغعاو ريا 1|

 , يسن" نحاي ناوعو نطاخ ميج ؛طيرلام ةنطح و اناذشنا صول ١ د يف ىلا ٍناف

 موش ١ ّو دارا بع يا داّمرلا نزع مي. اصر افلارسكو عطْم كاك. | يزف 5 رو

/ 

 وبما يعولخ داو ”دكرفلا نتي وتنص نين اشعلا نيبب ام ياسا نع كيذا مهووض يأ |



 6 درس ارو ههفوع انهو نكاس ميج ترثحا أع ةراغلا ىؤصنل اب هروسم ىنلا نآك

 الب دش ىفن اك كك ذ نعا ن أف اد درع ال يه و تيا له ٌسرحاذ للرسم نم ليشمل

 . تام مرح يف دام اذ مرح ايا كات وم هوجو اورخ رداج نع خو وانط بلد
 هوجو ظوطغي ال مئاف ب امكلالمج اب ةدادر يف دولاب فينا نع الا دحا ذب اويْئْسالو

 ٠ هلم اقموا لاضخلنم سن لاصحلا نم بد ثاّنَث هلاخر د س اع ننإ نع ط رص اث وها .
 هللا لنا امريؤب اراحاهو ولع اب ازخ ره و رع ,مهنلع مندا طلس الادويلا موه سيد امامي

لاوا نزلا يا هامْسح اهلا هيذ ترن الد كه ردا زوملا هذ يت لادبانكيف
 أع اول

 تابنلا كك ضراوعنهالا لايك اومضطالو طيبارساينب ةرقدو مدد أك توم ارثيذ اه الا

 أذ اكزلا اوعنم ال و ر,.هل او مع اجلا با نينسملاب او نَخ او و ضرالا تنم كلذرطملا اوعنس يا

ناولص ىمح سس أبع نبا نع ىط هيلادِج ادئع رطملا يارطققلا مع ىمبخ هلا
 ادّمبم 

 نع هلوف يع ورز هروب هيلعرشما لملا و ثاولص "نص لجو زع هادلا نيوض جا هلوش د
ظ ان جو نيل ون دب او ني اوان يا نيت وأ نيت ةلصو هفيس ١ يا نتح ىيط ضو ئسحا

 

 ى . . الضنن هللا ىلع هل ناكدحراوجو هبل نممخ شخ و امه ن |طااب نيه ات امي نايا
 اًميلاو ناهالاوه و هه لدم د ادهم ةئص وا اريل مف و د "لمح هل متن نارهعامركو

 قع دالرع هب نع اش ناو لضح هلرطع اس نادهع هامل ىلع هلل سيلخ ل ذ لعن مل نمو

ح ََض دابلا ىلع هللا سيبك ا اص سس > وادى ن.الاغللو تهاصلا ئن ّم داع نع“
 أ

 || ديوع هللا دنع هل ناكوهملا نغ دز ربحا نوم اخ [نكتس أيش نمهينه عضب ل نمي ظ
 ليه هرناونع هلرسلت اعرْم ب ولطملا هجولا ىلع ناك,تايول نمد هن !هلخدي نا .:

 هرك اب رنكيال ةالصلا كر نا لعق همح رد ةنجلا هلخدا اس ناو الدع هبذذع اش نا

 أ م ويلا ثابجاو تاواص سمح # تماضنأ نإ 5 د ابع نع كبح هن دمج ةيقما

 أل" اخ اناهرب و ”*رشحد هرب يف اناؤه مل تناكن هلت ىلع نا نميبلع طغاح نم ةليلا و
 ن . اكرالاو طورْثسلاب نملع ذظذ أني مل نحو بازعلا نم”ةاه بشل م وب اثلاب ةاحتو نع
 5 أجل ناعرب هلو يوديا نيب نيزسملا) ودوتسي ؛سيحاةم ايلا مون ىؤن هل كي مل
 نوعرد أ ىلخ نإ ىنإو ناماععو اذ دراق و ن وعرت عم ىه همايشلا موي ناكو
 ف ىف ضد ننا دح ١ موي ه دس هلتق يّثح هللا لوسر فاذا يزملا ةمالا هزه

 - ةالصلا



 عت زخلائيسنللا و مزيب ونس ف لج ئاضاب قساوب ىمزج كى اعلان درع نبا نع دلصلا
ع مرح نين .رتخاد لخل ايف نانن نعد وأ سهاو ئيئبخل ب تيوس ةماّمسس هلازع

 ندب وا ةك

اها يلاو هرمرخلا عضاوملا دارملاو مرج هدا و ليج (ىم ءارح عمه
 يذلا مالا باوعلاو رجل 

 بكا والعيش و ”نكاسس ةزمهب «راولا و ثبحا اذه نك عقلي اذكو نص ايب ,نطج و هرهلف و
 يعن ايدبجلاهلاو درس اكرّمحت عبس الح و ضدرعملا خرنلا دراي خر ايلا يازيوّمعلا

 سعو# ةْساعْنَع دن ب فورعم رب اطار وضعف ةينحل اناا دقس و لارما ف احلا ٠

جلاو بمحل ورايخا لوا لحاف م رخل يف الح نبات باورلا نم
 لوما رايك و هرافلاو ةل

نسح دارس برب ره ينإ نعد'هبعللا فوحقول و ن اكلم يا نموت بج لب حيد
 يدمج 

 ناتميورج ويب ىز وي ا) و مارح لاح مرجلا نهلتقن همس اذ نهي زيا هّمساغ نهلك
دووم بازيلا 8 ىومعلا بللاو ةيخلاو ب شٌضنلاو ةرافلا درجلا يق ولو را ىف

 6 داوسل هد 

ع تار وقعلاب بلكلا دعت هاظو دوسن ابي نبع هله و
 دنع وجدنا ليك مرهج منعت ر

 درسا ةره وملا ٌةوع للا نيهيش درت هل لايل ىسخ ى سد انساب سابع يل نع رمح ةيعداشملا

 ام“ هليل هرمنا ديع ٌةليدو هور ةلملو ن اصب نم فضنلا ةليلو بج, نم ةليل لوا

 هلع امج يلايللا* نصف ةرمشملا مورع نم قسم د هدا ابيل اللا نه ايحاب دنشرغلا

 اهل يسلكه رتل نه ردح ..فيعص دانس اب اماما ىلإ نع ركاسع نبا كيد داحاف ٌةر وكرم

 ام راجت صخلاو عجاشما اهملع نمل او اهبنالااهر انخا يل !ةييردعلا يلا نم ىا

ازح لفه مسا سكت ابن اننخا اهنم اهريغ ناك او اهييلع حلا يف هول يل
 لحن أ هب د ن

اهل ا يلح يا د ندعم ناو عطش قلل ةدلجلاوهو:
 ناكوسس ياب هيلازا دارملاو دب للاب هن 

 دافلظالا مِن د ملابس كريد ساب ال داهيلعلاهّْؤْسلا يع تباندارهثملابراشنا دو

 طم 9 نوتن و هج نا ولا عاج لرططظللا ع عمص هلا ىساز ىسبد ليا لع دي زيه ةلازا يا

 , "ب وصحا فسشلا نك ياحب هللا تح و نعضيلا هنن رشه هيدركلأ خل ارحب هنو

 وت ربعك ارخلاو بارغلا موخلا يف نقي يس اذ نيكو للا نع سا رب عووا نع
لكا و ةرانلاو هب روع ئدالاو براقعلا ٌةدحاو بيعلاوأ

 1 ن تاك مر اج يومعلا ى

 ..ةالخلد باعلا رح ين حان نقيلتقوف رحل ىلع سيل بادرنانع ىلع ةرئاع نم
 باظنفلا نين ىع نبا عه ند مج ن ليام اطوملا ىومعلا بلكلا و ةدافلاو برّمعلا و ظ
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 انيئرع هول ولة ناب اجا و مالسملا جب هارت در لسملا ىلع ليسملا ئح نيم لاصخلا نه ىسح
 ' م د ايعو اضحا ئه ىلا ىلا ووعاش او اهيلع ةالصلا يف ةزانح دوس واب لاه رلو ابوجو
 يل ناؤددلا حرب هل لو ناب هنلا دعا ذا نسطاعلا نوم و هضرع يف هد داب ن ف١ ىقنرملا

 ىشس هرذ نييول نم ملص١لاصخ نم ياناميالا نمسح ةريره رن! نع ه وشب دمع
 "هروح اقف هنا اضع ىضرلا هدب رمااوش هلئارم ل علسل وكما يدل ن امي لذ نهم
 ةرصملا أخل لاح يش يلو ل1"هام دصلا نزع نيضلا و هللا وملا و هللا ىلا ضف ومسلا و

 اريحا مهقيرطو ىئاش ينانييلمسرملا ئيس ننس ىهضد انسابرع نبانغرازيبلا

 ردصلاةءس وض يذلا ماخا داعم ىسجب هذ نع لكنه حورلا وص يذلا هس هان
 ص ئمطنب مل اذ اذ نيلس رملا بول ىلع بلاغ وع ود وه و ةرارح مدر ن ال ةماجت اةزئقلاو

 اح :يمولملا سي ذم لرعتلاو هنمرمل عييت هل ارعاذ يجول ينط ملا نال ةكاوسلاد
 ..قوغبلاهرازيلاو يذم ٌوماارِكَلل ع بح لسرمل ن ول انج يد بطلا عررلإ ريع شبل ان
 خلا نيئلموملا داصلا ن يس واحلا رسب نصح روصم نيصحنع د شرتملا ف ين وباو بط
 نما حو يىادو موي رطوو يبا نيلسمرملا نسم نم نيديخ يعض انساب هدا دبع نبا علم دج
 انامل حايتلادرطعتلاو”هه اجياد ىلخاد ابحلا هلم مذ لافي ذك و اي لا عرطض بيللابإب
 اماورولاباهجا اريْساو وعدو دص هوسلف للخغأ اعاو نادت اميل دك نم يفحاو را ةرايطلف

 أماو ضامدللا ةرارع نم صمني ملا ذأف ةرارحر وبنو ةوشو ةرارح مدلل ن لد ةماهجلا

 يلع ضضأفر دسلا هنص لئما١ذارومدان اله حاكتد ماو ةلئالملل يووئطل اخي لج لد رطقملا
 ن .ا/نيهنم ٌةلح او لعف نم ىسمخ مد اورد انساب سابع نبا نع ب ةومْتملا تراك عراوجل
 .5 نانج عه جرح وا ادرم داع نمر املا نم هذرشي د هنجحلاهلخ دي نا هنن ىلع انهاض

 . ىلظع هلا ماهالا فة ساما يلع قد داههلايراكولعا دصتس ايزاغ مرج داايسلع ءوصش
 ١ هنمؤسانلا لسن سانلا لزئاع نين هيب يف دعت دادرُإت ون د ءىلطعت هزيزه ديرب
 ىلع مل يح ذانساب ذاعم نع بط مح يصاذا نم ياس انلا نع لس و يع اذا نم يا

 لولا ديدي ونت هزم ينم يف سلس وحو يا نفت ى يف باه يأ غب نم لاستلام
 ايل يزال و ةرحالاو ابد دلا ارويم نم دياهتس ر انكلا لائق ببس يا هرلا لبس يف
 ثيل ايا ن وطبملا و رح ل١ اىويلس نه دس اجاح واي اف رجبن ١ بكر ناب هللا لميس
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 لوغو وهو نوم اطلاب تملا يا نوعطملا ومرح الا ىولس ايطس نم دعب ددلا لس ىف بلاي

 ف أهيدع 0 نوم قل ااسنعنلاو ةرحالا ايريس نم كوش هيلا لبس يف ىجلا

 ك1 ايل نيا نرسم مل قييجلا رداع ئب تع نع نة رحالا درس نه نري ويت هزلا لسبب
 ادد وامل موي مه يااع ون ةىرجلا# و نامح ع ةئجخأ لص ١م هشا هيك ن اكموي يا

 انوه ءاعو اهئ لصناىّيام ف ىلاياةعجنا لا عازمد موصل اب و د زها ةهارك اًينولع

لخويةبتر نيد واهيلع هلصو اصرضخيف ان اش ديييشن و اينجخاولو ْ
 هاو نع اط

 ””رعالاب ايلف ليلو ”هطاحالا هج و يلع يرمي نست تاهت لاجرمو دهيتس ين نعابح ع هللا

 نيل ١١ دم انضم لؤي د اهيه ابق محو. نيد يا ةعاسلا لع هلع هللا نا هنلاذلا

 ا ٍقر لد اهو ديعس ما" - قاد ركذ ئم باحر اليامي وةماعذ ىيفرطلال و شوا

 ٌ ' دامزلا عيل ناكلا يح نوع ضرا اب ىنش ير لد امو رس و ىحنم ادعى سكك ذاهوضن

 ا "رب نعي ايورلا و يح اهنيع مالا وسل امرصحو ف تلا الخ امس و ىف لو هلا ن ال ىل وال اب

 ىضنلا لَم و هيووكلا نون هنللب اكرم ةرافكن غسيل دن مث ىيمصلا لاجي دال اجر و

 ذوب ْنيَح نحزلا نهراوملاو د ارهجج اتق لاما يا نهوللا هنو يحين هم وصعملا

 نع عزا يف غ د دمحم ومثل يح دئيح ردن هرقل هل اهاعف علي ةرياص نيميو

 ىو يصاوص نع سم ىسح هأنس اب ةربرعد ىبإ
 ىج م مع اوك يأهل رص اوه نم بادر

 يلع اهجوذ اهنا ةارملا واه دحا وا نيرلسملا نيلصالا فاني دل اولا قيّم تاكلويم 25

 يذلافسالا ناهالاو هددارود هلأه ىف فرس وا ناس واانؤب هن ْرْيَق هلام وا| يسن

 ر لعو لج د لجو نع هللا ومهن و ىم انلا ههطي :
 ايو هسفن نع ولع

 اوحو مدا كو ماقوسانا أبنا يلاولا اعز ابا ارِخ اوم

سلا و الا يا يملا عمل 7م ينم فيصص دانسابةبرهيبانع به |
 ا 

 ١ ْ ثييللا ه دع اشم يا ةبعكلأ نارظنلاو ف مه وا 6 الص راطنن ال نحاسلا ىف ىث >وهعلاو ٍ

 ا يك ملا هلي ماها ولعن اهجو يفارظتاو ارظط هيض ةءارسها يني يف ناو 0٠0
نع فيد انس | ةربروه يب نع | ْ ١

 رح ان اك يفع ذه نت وا 
 ظ

ويد هقشن مند د ىأ ةحلاصةجوز ظ |
ننا ةلطن أتم ئسحو مياباب هاربا 

 1 ئس ا

 ةداج ٍسءرلو ةرمئييعم د ءيسمح ىيلتك نم اذا” ريفل ذم لم اهىر دي :للهو يا



 هل و حالا 5 داعسلا ىلالص وم ببس نهم ن أك نت ا بح وروسرع نم دع انصد ] ١
 ' يلع رمل يا يتبل اهن دلا يف "هبورمحمل ا اهيبح اصل هدد اليجت ىسمخ مك ضرانب نيد نعرف "1

 اري اوس اذ > يا يحرلا هعيطقو (صدحاوا نيدلا ولا قعد نس امل دش او ىس انلا
 لبد ننغ راكلا ف لال نناءىام نفذ نم هريس ال ي اوك هل ندرتم د بس كبرت و١ ١

/ 

 ةميهلاو ةببغلاو بزكلا وضولا ئَمعندو ياسنا نرطفي لاضح ضم تبان نبا ١ ٠
 '؛ وو ةردازهو سويا يادوب ذاكلا نيعلاو ىالط هلا م د مرح يلا ي!ةومْيس وظنلاو 1 /

 أدعضلا ب نك ىف وسلا وب ١ يدزالا ةٌومحلا ةارلا سل و تاروكذلا عفو نع نجزلا قارط /

 نا اكناورصتنن يح مولظملا مع د نعل ب | يسن تاوعد سسك نينا نع ىف نيكو زملاو ْ
 . الع ال يذاقلا ةوعدو هلصا يلا عجرب ي١ ىدسي قحاب هرجم اجت جاحخلا ةوعدو داك ١
 لينا صدرا وعدو نطو يلا دود يا اف م ابن لمت اخ هيعمل ابلط هل ,نداءىلك /

 7 بسضمللا ئه ىكت مل داو نب دلا يف هبخال خالا ةوعدو تونوا يبا يلع نم اوبن يح هيرععي ىل

 بهل ازيد هيخال خالا ةوع دةباجا ب اجااهي صا يا تاوعرلا مزه غرساو بيذل اريبظب 0
 اكس ائه داس اب نع ابع نبا نع به 0 وك واي رلاو ب يا مدع و ىصالخالا نم اهي ام ا

 نب دلاولا ىلارغل او ةبعلل ا يل اوظنل اد هيد ةارولل ىيشلا ىل ارنا ةدابولا نم سمح 31 ١

 مف زم ذ يا يو ابرإميف دام هذ ربي ىف ١م يت رظنلاو ىلسسملا نيلصالا يا
  لهاعل اولائلا دجو فرضنا او ريافصلا يد ب ون نلل كم اهيبلارصلا ياي النحلا اج
 نيسوملا ررورايخ ملل يباح“ ىفيب د ئلوملا طخ ىف اكن ع طش يف رشا لولا دارملاو ,لعب
 - 0 نع ليس و داعلا وسب طلال ايلا يف عماطلا مسد ارش وهدا ةعز د اه يا عن امل
 ظ مدارس يادي |يسنمح نم رك ىمارابخ م ةرب ره يب نإ ا نع ىاضتعلا هزحالا لامعا
 . نوبالالدذد ديزي دب ن صني هي |مسضل ا لظرم او هلجر ن وصدر لادب هاذ ن اش

 الجر هن اكم دن ىسزخلا ئه هللا لنا مهنم لتر تام امك نو ني زي الو ين وصلب ا
 يلا نوسحف يرظ نع نوهت لادبالاباوهس اذهل و هناكم نيبند لا يف نهداورخا

 هلئ هردلا مان اذ نو اوني د ناسحال اب راسا يلع هنولب ايد يا يهبل ا اس1 نم 0307

 اكو مهر اخ نم ي تما أبخ كف ب اطنخلا نب نع نبا نع لح دح ١ يبه هدحا رس انيس 0 1
 هللا لوس ىيلاد دوجولابجاولا هريا هلا ىلا ال نا نو دوي نب زملا ّي ايامه لاهي ظ



 هللا ىلا اويات ناو يضتس !اوأسا ذاو اورسسسا اونا اذا نيل نيلمسلا ف اكيلأ ظ

 ؟اىلهلا ناولا مره |ىاو ههباو نعد يينلا ف اودلو ني دل اقم دارت و ةيجع ةبوي

 ا ناول الاّسا ذ ةسسبئنل !معاطملا ليصتك يبلع صرخلا ي١ب اس او بارثملاو
 هل ييناو ند دحل

 هين نوعس ود يا مالكلا يف نوت سئس د ذولا ةوفتوملا ةرحافلا بايثلا ىسبل ىلع
مولا مثد ةدرع نغ اد اربط اهيت عصفت يف نووي و

 اردصم ارئاب مور نبا هل

 0 نولماعلا اضوارلع يار أي هن يباني دز لاوتللاوعم ودلسرم
 ف اكل أ ىلع هىهرلاّى هلخ ابن ملعب و نع انلا يلع نحارب نينا يأ شدو احر أدب ارلع
 رغب ناش ان ذ نيرا لماعل ١ ىلاعلل مهن يف اكن هادلا نا و هريس فرح يمل اناا

 ىاجدر الأب دارملا نارهاظلاو ,لصاو ملتلل اماوكا انخا١ داش هلمج يف روذعملا ع الازح اىلل

 أضارُم لعر زن يا عمون ناو . ١ مون ىتي هللا ئلب موجرلا١ يلاهلا نا والا بلل

 |وسنا ىف يررللا ىكوكتا ىننا# هي وه 'هأاضا بضل و ٌقرْملا ىيب اهدادضم هيف ودب هل
 يس يي ,لثددحلا ول وللا ى نبع يالا ع انضعلا باور ىف يذلا و باّمكلا عش قاذكع

 الحى وص دازساب رت نبا نع يق اندتملا يح يتررملا بكو كذا نيد امك يد ١يبسند حا يل
 مط ورنا يود يرد ورب مرد اركذ ساند !مهيبل ارنا ذ ١ ينااو و را ذا نذل قهر اري
 .نوقرفملا ةريفل اب نو و اسنيم راو داهيدا نم يح ولدي الل هرك نب و هلالاب ةركذم
 لانها ابل نوعابلا بح الا ني

 ل ور

!ز اجوعو ارح يقم'رايخ مك ضرعس ة انساب م ارملا نب ةدامع ىع ص دانسإب
 

نتسا ياامحو ًادحا ٌدياور ىف 5ّىوسلا نلاخ مخ ع الا نه :
 رينابلا مسا .مى

 ْش 0 داو اويل لتش ىلا عر اشسلاو نضدلا ىف هن لصلا نهد دحلإب دانملاو

 عا د4 فو ىف“ نغ ىسص يضلل انضم واعي ول واجد رس اوعجرم مع اذا

 عدم هفصد ملف عيتسلا رنا لاو ناب وو فت اعزج وهل داري
 داهم ويل يا ءاةئلنب عوائد ىيوصعب ركذو عقتسم ع ّقرطلاراص

 نع ضيف لال ىصلا دعبد ان ابل يهطس و ني اب مهلا ذرءا نم الد

 هللا يلا اع د نم يف ار ايخ هل يعض دانس اب يكرم اىلا ىنس ملا يروسملا نب هددادبع

 ىوص »انساب ةريزيع ىبا ني يىرائهلا نب هييلا هدابع ببحد هاضرو هع اطو هن ديلا ثا

0 

١ 

1 
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 || ولَصن و ناسعالا و ةيْوسملاب حل يقيل اهمل كو بحيد يفف ص نب ذل كا وها نا مَ دايخ

 |... توضع ني نلا عكا رارط درك د وع بد د مهل ن وع دش يا ضياع نولمصد و يلع
 .0١ مما اسف داعز الذل داما ناذ عجانه ظينليو ري عملتو لكوضفبمو
 اشوغ نهي م نضطدا د يضخ نس ١ ذ نك ذاذ ه وبحاد

 1 هبسمخ م >ا انور ابخ للام نب

 .١" مهرضعاو مزعلا اولواهعو نخل ريح نزل و ىنسيعو ىه هدو يضارباو عون
 :١ عي دانساورا بلا هاور و ةرين ريح ين نع كاسع نياأع اجايجاوبا روك دعي

 ها ساق ه لإ نب صصس نحع ه هاللاهج ول املخن يا درع و نارملا لشن نم مك أيخ

 ٠ انفانع هدر و دروع نبأ 5 سين ضل نبا هوتخد رج بلطل ال هلل نع هارش او نا ملا ارو نم
 نبا نع ّن ف يحار ارعا مكثوطاو يذم ملا داز د ِهلْجا انف أخا مكر امج ل د وهسم

 وض هلوعنملا وس ١ةغيصب (خانكانوطوملا و لذ تس احا مراين كك عال نزن طرييع

 ,مىجاصد نمأ زم نكمأي ىطو مهيد اوج نيالا دارا دير يع د دس ملا نع هَمحِْم
 نووص بدني نلا نا نوهت زنملا ان دْمَسو اهلك كلان ورَكي نيالا نوران ثلا مكر لمس و

 ب نع بح مهادشاب لكني يلا وف دش مهعاودا هب نونو مولاي
 اننادر ندا نم يه هلع امل ميم ورب ا رمق هزئاركأ ذاوود »خلاني ذل اشر ايخ كيس ابع
 ن قترفللا داسع الذ ضعبل موعلا ثيدح ىضيد فن يع و يؤلاب دو واسم مكر ارلس و

 23غ نبا نع بح يملا هوجو ىف دل يحرشيح ىه ان تنهلا اوبل ن والا ابحالا نيب
 حالا مراكب رنه نان م يا مولسالا يف مكر ةيلهاجلايف ّكدابخ ةعيسأ نإ
 2 ريه نا نع حنجدلا ماكحا نق يا | وبتقلا ذا م ولسا قر انذغ وفق ةيلصاجلا ىف

 ن !يعب ادن غونملا هراقولاو زنيكسلل ممزلا ي'ذ هامل يف كاتم ركتين كد ايخ
 ] اما كراج م نال يت هج د ىسامس نب نع يضر د أبح ل نينه وار اهح نع هلع ا

 طز رب ههلع امم اركي نا قلاب ني دلل أضنح تسحا ةياور يف يتساحا ةلماعمل اوم يف
 هحرح ذم هنهارؤج 2 و ؛طصمل | روس ١ ل و ةريه عه ىلإ نع نت طم لد

 شكولا نع نط هبراثاو هبند و لب لح ىا لحال كوح مكر أيخ ككل اضيا ناخبا
 وع با يص واخ ياسلل َدييْنح نيل ةداور فو ينجب اشد يصرخ مكربخ ايد املا
 ةاونم ١و ارارعا رك ولدا حر اهخ أ 5غ اهلا نوع د ىلا هب ارقد اب هيج دج يول

 .ههلوووبت7+ + 1

 هال ١ سن



 , ا ارب اجزع كدي دب للا دادسلل كَم ولا "رع اطلا نه ماسي هلمع نيسحو هع لاط ارلكةندل ظ

 يدم نع راب 9 يحأ هلخ ١رسسحاو مولس هلا يف يار ارغ ارك وطا مكد اخ كدنلا دبع
 ع أ اورطنا و ٌةولصلا اورخ اون اس ذا نن نما كد امخ ىسل نم ئيعسانباهيدد ٠

 ياحب ثول نيدلح هلع رفسلادازا ذا ماع نع سنا رقملا نافع يفاشنامب
 ١ كراش ياج نع احويا لصو و سره سكتواملا ١ابيسملا نب ريكس نع هفرعملا و

 1 ١ ذأةراقولاو ىماو إب ىبك | ةيسجحو لليل ةييشنح نع هدلع ام هيب دوم هدلاب كوكو نم
 ١ قطني هللا نع ندليطنم ركع يف > زن و هيلع توكل ارنا نم هاييامل هدلاركذ هيل ىلع ننال
اطلت لاجرلا هاودا نع د أظفح نمصلانع ٌئِطْني قص ناننص اِط نناذ

 1 نعع طن قنصو 

 1 "امرا نيط و لب يف اوف بط نع عر مل هال ةوبسك بأن رع نا ذل لو لاو "لك هيلا

 1 'الف ومو باجت اك ذر ةيرملا عسا الاي د مضلل ةيماو ١
 ١ يد ثا ل

 ْ هع | ساو هناا ب دف وب لك ذهل ع ةزحال يف ليغر وم حلابيو حاصلا نزلا يلع ايضا ابعد.(

 1 هيب "الطن ل النفر انا نوم نط درع نازح ميكا هولا اميطسي وعلا نيل
 4 15 و 'ٍ 2 8 9 َُى / 5 3 « ' ين 1 22 1

 اقول يدا ل و طلاب دا نويل نت خف يااب لة د دش هن "انش نيه اك مكرىذ

 ادا نم 2 هاف بادالا دبس وهو رجلا مادالا زي هك فيعض دانساب يع نع بحاوني خد وي
 عر ريخ هللالنع ف اأىج لاونح مه قيدص دانس اب نش نع به ةباور ىف اك هرحالاد

 : اا ه راج مح ْنيكان ام نم مكه در اجل ره مي هلا رنع ناذجلا نإ اصلن
 تا ا , د حاصل ند ن اك ند ةراج مربح هللا دمع تابجاربخ و هامح

 ييتاسفو ري انه نب [ىصدلاربخ كر مص دانسابو رع نا نع كد سكت اب رسمكتلا و ددلا دنع لضفاوهيؤ

 لاش د عيبا هل اها شبس ذو كيطط ةكرخ ةاوه هركذ قون ةزكذ ىلع لكأها هللا تركو ذا ارم
 ويل ركع ب نرش اس وع لا لضقا بس انك يف ايبا ىلإ نفا دردارك نث نا يلع ءكهجب يادي دطسملاب كرك مرن

١ 
 1 :

 ٠0 فيلل . د 101 و

 لش 0 ىبإ ح٠ فندم نانسحنانرد لاه نرعالانلسكلا مجالا ربح كل فصيلاوع هلسنريم ينل نع ٠

 يمد ميور ل. . حا ل هوه وا هد نب يف يللا نع عنسم ليتم و هر وزر نب عيب يله ىطسكلا لت داولاو
 مص ةيذما كابل يؤم نم ل وكت نهلا هرب حلل "هدها د هلخأ ندكلاوبخ و ركام هرهداظ
 ثارع ايد نيب وب نم ن اه

نع ك هد"هاهاعا نإ نع د
 اق ثهارصلا نب ةدامع 

 1 ضع تل

 هلل د ل عورملا فت رك ذى وبع ىف الا اهتيش ى لوا يق ّندزممل ا لامع كارم مك مم طالق 0

 عا

, 
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 ىاندأو "جرن 'نض ويد لحي اهف ل نجاسسملا عروب رن با نكميود انساب مع نب نعاك يرخا
 دانيسابرب نإ نع بطوم أ هب داكملا ناديرلاوييط ايت نجي اهي الق اوسدنا عاتب ند و عنا
 بيرسلا ني ديدس راضف! نا لود هبش انب ال فلاب وعلا ىد وا نيب تداوي بنص نسح
 ١) هسيادعابو يا واو ايرسلا م لع يف ملضفا ؟كأذ نال 00

 | مذلا ل هماحو نأقب عرفالا د وس هلاةرعدالا اي اربح سم يف صاب عج داس اب لع نع
 . ىف ضايب ن زد مل عر نع هلم داون رالا ةزلا نود ىدد صل ب حرم هديجو يف

 نيف يدب لطم اب بلا نم طف يذل نال جن يللا سها
 هذه لع هرجو 25 نيب هد ولن اكلا ضد يكف مدا نإ مل نان اصادع اد ض ايجاد لمجم

 د اوجلالبخلا د ارع ١ادوإت ةفصلا دن وللا اريح يلع يا بسلا ةانشما يهد :ىيلارسلب هريشمل

 هب صخ اىثيا هخرع ىولأع دارج يمص بدرع تلاد داش يل! نع كدت مح ربع و

ه ن يملا هانا ثوعداه يتلقاه بجو مولا ككذ :
 ده كأي رخو هيلا هلا هلال ىلمق ن

 كله نال لكلا مزح نجلا هلو كرما ل ى اؤصلاو لاحق الادبح وه دبكات مل لير هل تازملا
 لح ورمح متنملا ربع الذ اروخاىعم ميلرب لذ سس لك ع وم ددد بج خو تلكيف دم

 د انفتسم الا اهرملاريزح بيوع لاق اعلا نبا قرع با نع ت مزملا ىلع ار داق انأكذنا مل

 ةلفغس ابجوب س ذ ماكس اد رصم وهو هن اسبر غفس ١1 ذا هن ل ةب مل اب نرورسملا
 ههدضو لع نع ك ه همس ناكأم هبشرلا ريح يا تارلا دل اربخح رك ىلع نع هثعر ان ىف
 اراتحو انس واضرم ةركذذ هلاح بس ان نس اد اصنلا د ةم | جلا او رلاربخ# يويهدلا
 ينخلاياورم نو .وحاركنل اريح ككاهنيعض دانساب ىلع نع يويبملا بطلا ىف عيش وب انمز
 ١ ىطتقي ام يزحا تيد داحاؤ درهيخلا نم لضح اوكف سائل ان هريس ركاذلاءافخا اهيا
 ٠ ريلاو مانوااوصح دب يذانو ١ ايرد ام كييحل ضع انهدلا ناب عمو حض ارييلا نا
 | فانعلاو نافكآ هجووع هب عنو عام يا فكيأم د نرلاربخو ورك ذ ىما كيه اضم
 ب أضننلا لاجرم ناجرئ ارح كري دانساب عاق د ف! ناو كاهن دوس نع به 5
 2 نعنع هئئانم ةزيكك ني زمللا مادطلا حو لام او سنقل اب هلل يصدوج د يدلل يا صنل

 هلك ناضالا دانك ردد ياأذ انكم ومب اهوب ناكأه قذرل اربح هرلا دبع نيارن اجب
 ٠ روض دانساب رشا نع زج دع هيهليو هيفطأم هنع لضْنسالو هام هذوجت 4# 0

| 



 عيه فم ريح نع دايز نع نهزلا ىف يحريرع فعايا سائل انغ قكام وع نيس نع ظ

 نيل بلقلا يف يلام دو ناوعلادب ئطن كيوم دان رح السوم ةرحوم عفو
 اي دانه وسد و اييحف ي داعي ل تاير هرصلا دحيلا هبح اصؤص ويب يذل !هلعلاوص و
 ْ اع ةكازمسايىراؤي لو تاويل بجي هالسي وح نيم بلتلا قدا فدي ناوض

 اسرع تدار راح لاق أه "اند اعل اك هل ٌدرحالارمتش ردصلا ٌىرئس د |موب ىلئشش

اضئاذ اك اماو طاوهللا لظ تبرهن لقرون يفاقن نال ةركذو ثددحلا اراب ْ
 ىنلاام 

 صِخن وح لم اعصّين الو هنتر دّمن ل14 ارملا يرقي الو هب الالمعل !ءاطتس هل هن ال بلّملا

 هل د علا ىلا 8 دا ناكيلا ًِى د١ نأكأهو لمعلا يلا يق دا هيال يلعلا علضعحا سمان الك هنشن

 71 ابع نبا نع نا ؤلا ف مماوبا ةبد برلاىع مايعلايلا يدان اهجنايغ دان اككمو

 ركالاو هتلاخ نبا وا بوبا ّبحانلا لم وع اب نم نامل لاجرلا نم هع د ناد وسل ارم

 دالك نجلا دحابذج اهنا ف بنع يذلا ذولا ننال عذر
 لا هلب و نامل ل نادويسمل اريح لضعم قق ان والا نع ركامسع نبا نع يلوم ياو
ضع ترم هنا فدرعملا تاو يا اره شرعا هلو ندا ل وسر يلوم كاملا داز سيات

 

 ةرخالاو يي ىلا يف بارثملا ريح ىكربص كر اى عتس لاني هلئا وزع رارع نب نغ فان والا
 بداوه يح مك دبر نع بطلا يف عي ون لالا تاكا دحاو مان لك ةايحج يذلا
 قانب لذ :ابسحلا» >اوزم يف اذهد لوم انبلاب اهئاسن نازند اهيحاص اهي دوش ام
 يدا نهد عمر مك نوبل دلاخ نبا ديز نع ص دويطتسي نانو روش نم دووم
 ءاعبرا باتل مخ مك يندجلا كل اخ نب ندذ نع ه اهيل اس نالت مكاحلا دنع ةد داوم
 هيريرا و ني دييطم ني زخالاو مسد دحاو مج نكما ضومول يحدحا ند
 وعاىشجحجلا نال فلا ةجنرا سوم رمح 3 دازع هلا تاجر د نه نيل اننا ةجر ىلا اين

 ك4 ذ نال لَم نع امنارثسع انت ١ ف ود نل ةياود يف مر نش ال 5 د رسللا نم ةوعملا ىلا
 علا

 هلئاوا نسا ٌقالصل ارح / علا ىلع عيب دانساب سم اربع ننا نع كن د ةلكا دح ف

 يشد لرمأع نب هلع نع ئيع كاي نال افلا نع يئراذعل د ةارملا ني لع منور

 حاتم ريع عد واه ناش رد نغ ناكأم اهلضفا يهد دصلل ريح يسوع دا
 اباد ولظفتلل نض ريكو م هلك نيك راما اقل وهذ ومن و هسفنم هب درع اه ىلا



 ْ يبا نعد خبجير لام ىلع نام «دفس رما هّيصش 1[ م يا لوقد نبك د ةزمهنلاب /

 [؟ ..انباد لفسلاديملان مريخ ايلعلادبلاد نع اهيجازحا دج داام هم دصلا بح م ةربرع "
 | ١ نص ٌدانماب سابع نبا نع ص ةكاههلد كك دم امك ا همجارحا دعج رك تّح١ امينا لون نب ا
 هلختاهدريداضوصداهنجوج عئشيكةاشوعديطع نايس وىنلاةعدصلا ص 22

 30 نع يح ؛ركرك هليلع أمي دوي د طفبلل بالا لوصخ دبح اصهاهذخ اييارجأب موش درخأ : 2

 2 هرلهزمحاو لماحلا ىضنل طششا نوككذ اهمخا ندامتل يح ريع دانساو هر ريمه بل

 ظ لرحلة اشملابوةدحوملاب يوري رج نب'ظ عاجلا لاق ناذع نب ن الع نع ىك أضتلا موداو

 | يرلاةرايز ريح: املا يلع هانعمو رك رك درك ل لا لب راند اظاحلل ص اهسْضاالو 00

 | . هيلاركذنهابطر لئاسلو تون دن اهنرلا قرات ن المثل ىح ةرنعنم اهاّس اهنحا
 | ىسالا دلود هادلاركخ ىلع ةمو انما مولس هلا هت لاق رح كهربا ىلا لارعالاسح اوك خذ نر

 . يلع ةذللاو هدد ايلع مو دما اين دلا اره يلعدب ةذلللا لفعل لح هل بحلا بحرب و هرلإب

 نولمس و ةرخوملا قد ريس نب هيل نبع نع لع ركنلاو ةفرعملا ىنك ىلع بخ كلو بحار دم

 أهوكد ةمكفلا لواىعد هروكاب عم هركاوب هاب يد اه ب اتاكدملاب نشل يج ك ملا

 هعلشاو هجرخم دنع هت هلو ١ هبسطاد رامزلا لوا هد ةركبتايف لكويامدارملا نازك د

 | | هتساناهلعف 5 ماعلا ني بسكب سللا يح /كفيدنم دانس اب ىض !نع رف
 ذاع رن ل عبدا مالكلا ريح ئسح هدانساو ٌةرب ره نإ نع.مش هوتعد ىشفلا بنت و

 ا ” تائابااضافروكمنلاو هللا كا هلا لو هدد رخلاو هيلا تاج تايب نمي ابى هنا ىر ظ

 ٠ للاب ابوتس وانس | جماح _ ةرع ريعت با نع رجلا نناوروم ةياورم ناك تاحلاصنا 1 /

 |. ههفدديعس ىنأ نع بح ةكدخ مح لا وخهلاو نع (نوتس لا ف ولرخاب كك ةفاتنذكد اهيلدح دل ْ "|

 '  هرابلا يسلم ةرحوذ ةيهم ينس يشلا اىلا ريح ُكئسح دانساب نسنا نع به كرام ظ
 ١ هناا ناسإرجو عقكرملا يراجلاوا ضرالا هول يلاعلا ربكم نوبه هلوهيبو
 | لسااو ةماّئو ءليس تدحاو ويم لسنا و فدرعملا كاوسلا ةكار لا قش اريح دكر

 ظ 'ثيروللا ب نغق همسح نغا اهبل ناك الا 5١او اندر >ن أك طمس ١ذاوانسجل ناك فلخا اذا

ما يسع ئيسماوبخ كري رمص يب نع يدل هادم ىبابح نبا نع :
 ظ رح محرك نس

 د اذكلان الد ادبكأت د السما بخان يااا فكم لس ةظغاخن ل هبملائلا خرز ٠

 دمحم ترعلا

 .-- يعرفو 2 د 2

 يتحول 2



اذ بيلقتللرك نملا عئخو منع نعكلابتك نم ىهئذ ن أكن او اولم ادي ناد دضب
 ىلخدي المسمن 

 ميك يا ناوزدل حا ند | سسانملا نزح مك نهاحلانبربرخ نبا نعوم قبلا هدد د ةئاسل نع هيأ
اريخرتكا هددها مدلك صحا اذ هدا ذّت اوص ئه ةمصو هيلا م كمن هل هل هاك

 يد ايف يش اد

 ؟أض او ئورعلاب سرها هلل يح اضاو هزلع هن دروملاءطصملا ةدوح نيدلا ف هقفلا نال هللا

 بح يح هوو ناو يالا لاحول مهلصو وابن دل ىسماونلا ماظن ميش اعد ناو نع
 يق كارش لرحا يم امناوهت اًنَن دمها لاجرو بق ىنإ تن ارلا نسم د هلمهملالارللا ضن ةدد نيب

هو ىرهع يف امح ناك هوا فار نم وا ىل انتا ىنعن ىرصع
 2 سسعو ةلاه نع تعمل انه رمد ل

 مل نيل منيعتس ىع يف ياه نهرعو نوعب اندارجو ريينمن يرقد ايت ولي نب كلا كنس ٠

 4 ظ هيلع دحا ةدأ ولع يس ماونا يعم نيّيامو ارّسمل اد و دح يلا محد نيجن املاء ابا

 3 ساني م دوه سم نبا نع تا يه ىو د هنال ةدحاو ٌهلاح ىف 9 نيلاح ىف يا ِهَّم د أويس ءكنمكو

 انه اكو نع هى اها يال لضحا هنن ناك أنبا ثلاثا يف لا حضانا ي نلان صل

 ”٠ موق ىبج كانا ع ناي فرم ىمانه اربح هك شماغ نع مو وب ذكنيع وف دصو
 ىف لد ىم انلإررج دووم نبا نع طاش مد هللا اعيإل عارلادارملا وةياورمو 8 مارح

 يد يال هادا دج نه يلا ندىخلاو يفولو يذلا ركوب نبدا سرندل
 داى ورجل ةريسع نت ةلمملان وكس وعجل يد ةر وج نع < رط ىد اهل داود فو

 يني لا ممتولي ني ذلا فرش نت ىس انلاريج مك عاطخاءحنك تاق هلاجرو وحط لا

 و نبا نيعتت وح ىع اطللا ني نإ يلع نوص ركع يا نيون يو دويئم قاب طرمولب ٠ ا ظ
 65د اهلا ن وطشلاو ىيسلا ىا نيسملا : هد اىساا باور فو فلوملا طخ يف صازك ىلا ٠

 ع ك:ئاهيلغاصرح ماا دوس ىا,طمضي لري انبل اب أه واميد نا أمك

 سهوملا نأ نيه نول هيع نسحو ءرع لاطنوم نس اننا بخ نيصحر صن نيصخن ند ناو

 مرت طن نم اي ليي كن سم :ىبب هالللا دمع نع تح برئلا داّمميلا اقرا دايدز هلا

 نكرم اند رن د هناجر د تمع ونع د هرجارتكةرغ سها اىلكورخ دك نال هلعنسحو

 عك. دللا ناك ليك ىلا سم ان ناك ىلكد جالا لاه س وكس وولانال ءليع اس د هرع للاط

 هرم اكييد اح يربح سانلا> ميج دانماب عليم ةوكب نا نع تتزيصاوولا

 دوؤسملاو د > وساو ىلسلاب للا عم اّملخ يبوسح | سمازد إرم هن رأس ب ىح برع نع



 نذح اجد يلا ف سان زح رك طوب مل نم هدو باطخلا نيف نع نبا نع بط ربصلا ورا ا
 ْ هنن داب يف ئيفلا نع لريتم لجر وا هدد يفيحي و يهيج رامكلأ هللا ارعا فلخ اسرع نانجب ا

 ههز للا يرحل ندارعوخ و هعىرد ةسيش ام يف ةاكزلا نه يا هيلع يزلأ هلا حى دوب 9 7

 ١ يطتيوخ نيد وحرم ناار رك بح دانساب هايد | دين زيتا ةككه مانع نط ىمابع جائع ح
 دانس ابرغ نا نعرت ينقل يلع حضفح نهدي سم هنكما| باك رصيد نون مو له اةزهجت

 نال نال لعد هه اجو هلل ارب يهبل ناسحالاب نس اند روواعنا دان نخ ف فصص 7

 ةررس قلااسنارؤ داو دانمابر باج ع ياضتناهل ايها مطعما هيامطجاههنئالايع ١
 رمعا (ذإ هويضتكو هند دو دفع ىلع هل نوع لاولا هاذ نالاههلارخن اذاأهجو زىهن 0 ٠

 أه ٌيرملا رم دارا درع نع هنم ارش عم هل نابأ يشن يف هل انك الد عرشلا يقاوم ىْنس ١
 _ روع دانماب هر رع نإ نع حن ياما نطول اهي احم يلع هدعاّس ناب هرب اعامج ام الو ا
 بك أوف كلك ظضحو توما اذا 1(ةيطت داهسلا ترظنلا تررصدا اذا يس نه ان إريخ :

 هللا ربع نيم بط ايي ىلا عاتم ضع ا ىلع مم و لّوخ هزه رفظ نيدو اركاعو أوشن هلفطح ١
 سم ينودةنوم هلقا ياعسل مالنا رح يح دانساب ىلسلس لا نيزكلاسولس نيا 2020000
 قص ملا باوب مح نسع دانس ابرماع نب ةسَمع نعد هكوإ د ةبطخفل ةداجا ءلويساوا /
 اابعنزلا نع ليدل ذك ط ةروا ين دازخ هل احد رمل بضع نا ف هنن يدل !
 ساه نعىخ بلطملا دبع نب مخ ينام اريخد بهاط ىلإ نب ىلغ ف اوعارد لوهجم مشو ْ ا

 أوس اخ ر/فيعض دانس ابارلاب هحيدد نبا ةلمدهو ةر يسلم ةرحومو لهم
 ١ لا هل اجرو نمترلا دبع هرمبس ىنانع بطر ايت راجلاو نعرلادبعو هللا

 ١ "ويظل ولا لعانهب هي وسملاب رضا هُّنزاح نبدي ز هير عج ايزسملا ارم اح اد
 هذولجاب ارهتبّوخ ابداعشاهض رغد ركب ا يدع يمزح بانك دئاولاهيضو 7 ١) | اهيحاركو يخبر طحت رجع حميع اياد ياهزعلاييسدعاو 020700000
 يي ناان رنا نرطلاريز> هك فيعض هدانساوأعمرهب نناو ىلعنعركاسع نب اهدا 0

 ةداىسلا نوري مد لشي مح هن ولي نينا من ولي نيذللا يش هيذ نلسرا يا تنصب ظ ١
 0 01 قل 1 مدع ناجل طال روت« نايم ند دهشم لوس يا ا ا
  ةيافكار درج مهن ناكإب صانما اول اسد تول !ريندر مل داورطبسإ اريك ١اوطجن مل 1
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 | ذا نيذلا قه ئح / لموت, باوص بج ذلا لاق دي زل نا هبله وه عدجلا نع نيهاش نبا

 اهرتاس |خاو هلضف نه ءالل ارعانا ام يح با ور شبس ؛ اوسع ١!ذاورففتسااواس

 هيث درب اج نعى ناضهد يف رفسمللا نانا ادرطخاو ةيعاب رلا اورد صئلا زوجي رضع

 ن يا هطس و تدان حاو اعلوا قع يح مك ةعيشل نب 1
 ني و هاج هه نزع هاهاتد ردكلا

 فينصح دانس اب ؛ 2/نللا ىفإ نع هر داوم ف : ااه حا جوملا هامل وا انا ههاهللا ىزرتكي ٠ ظ ظ

 يعن أطاوزيس او ارك ىسانلا لس ١ مجرم نزع هامات ىستولا دبع قرسملالهتارنا

 ليسا ترب يح تا هني و لوهج ىهجب نب به وههدانساا يف سنام نبا نع بط

 نيرسللا يف تيب شم داره ها لعفللاوالوملاب ينادي عرج انبملاب هاما ئسج يي هبذ تيب
 ثم اهيذ نيد اقتمي١ازكه ةئبلا يف يتبلا ضاكدانا اركذك هللا اسيم ميت هذ تيد |

 2 رمح ىفانعوح هذح هريعد ابيرع مس اف م اعاذو ئيعنبص هل نباصناَيقا 7
 ميلقهو بيداتو نطلك د قافنا وه رم مي همذ ميد كوين بح ير درا هؤهضو

 عاولانمهريغ نم نيحوهل يا هيد ادالو اللا بح دب قويا مكر سيح رع نع لح نع
 نعاريعلا د بحر ىف إب ورلا داومس يلا بصي ىف ايلا نم ريكارملا نم برض ويه هرم

 اركأعن يب نع نع يقوبنلا بيلا عيوب و ىنسملا ياو ىسأح نع بريخلا عه نب نع
 ىصبدالا ياض اين اب ايت ح ف ةءرعض هدب «ذانساو ررعس ىنائع مين واو نط

 هلل انما موهلل باطخ مكث ماها ويكد بيل او رهط اف اخ يكيحا اوبس اذ ةيافلا يل
 يسجلا و مكاو أهي انكت ىتايبملا كب سيح كنا نع درطالا طخانايب نيد لو ويا
 ررياواوسبل ا ىلع ىنطع نّسالا مكآحلا حو عضفاض دوق مف الاخ ديحلا موي اما مكابحا اوي

 تمض هلي لس الاب لاك الا خلع د ةنك وم هس هاو ناس اماّوهارب لاٌةر وصيف لولا

 هزمت صبلا اولي بارهالا تس ياو ١
 © مي درلا >ىلا ود دة دسائلا ةبوطرلا

 د : كوول : 5

 اهي اور زملائه هولعاال هنن ور ىاكلا دش هنا مكركت نم ياسلج نت ىمابع نبا نع كبط
جر يلام ذا قجرلانناخ حلاصلا ءاوطنه يلع يف دازد

 0 . 0 هئررقد يف لان هلال نه ل

 يلا الاد ىوملا رودامل لمع 3 ةزح ةلاركند ةد وس و هاه هزكو رد ولجو هثولخو هردصم د

أن كارد ند داصلا يش والاو نيلهاعلا اىلهنا
 "ريع شكك صرحا قلع يل لجرلارظيد عف 

 ايلا ضد و هزيرع# هلك ىف عويد هادم اجلا هللا بهاولل دا ازرع ١ ند هد ارتس ا نسح
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 | يو 1 اجر نك 5 ا ١ " 0 3 . 3 100 1 7 |

 اوبح نمد زب الا نيولملا نه ىرميع هل اع يق ب يرمي د هولح ىست رص ارتحت رن ظ ا

 00 ةيزلا ئسحدنوكت رع ءرخالا كركددىوسلج يشم هل موعلاوهو نيحلاصلا لس اجه ىلع |

 ١١ عؤندول ئعو هظفل عفن هظحل قت ئث هب اجو علدتلاب ارصاق ملون كلهاع يوطلا ملزم 000
 ل يع دانهاب سابع نان ىدمزملا ر او نرخ نب درع هظفل عون هل هظح ١

 ١ نع نه تولادنع ةداوته اركي هدااهيم قلا ورياح طرنكت هناا مصنا لاصعربخ ٠
 ١ مجادشو نوما عسر اج اوزب اهل لهو هلي م نويار اضالار أيدى هشام ١

  1ظ هيلع فتم وحزب رباج نع تراؤإلا مودّب قيتخ ا هنال راجخلاب مس ةبلت نيرمت

 ل د91 ةيلضخدلاو زري نوكسو ةررطلا ب هش الا درع اور امن لامي د ١
 هي 'دَوُسه ل يذلا نا نيسان >ريح ل داجنع ته ىضعس فانا فداعن ابيلع 0 1

 م“ هيف ئهملا م دعب رمأذ عجل نها اضعن نك هايفرصأا كذا ركدك كب دنا و ١
 ان رع ني بط ليسلا عردالا نبا يبجلا قف ه هلمهللا ن وسو هلو لسمك: ىجث نع بط لح ا

 ةدان يخت رميا كَ رنج ل ديج د انساب ىش ا نعاضناو دع ىطٍنيصحتبا
 .نعرملا ب نك ربا لبع ىن ١ هب هي اندلاو هّتفرعم يلا ماّرع الا فرص جف هىئنل 0 ١

  مدسم يل شارما عر > همحاص عر ولا نول عر ولا مِن > نيت فيكض دانس اب ىسنا 00

 ه رصد عرو كل ئكيرعل نه لممل اديس عر ولا يكاد دَحف ّيتجالطاب عزب نار ذحلا 1 .0
 روس نينا بلا ىف عبلاوبا لعرب اسس هللا ابهدرل امج كذا ذ ١ هادل ١ هررصعم نع 1 1

 اوع دع يم رعتلا نم ىضغا هبرعشم|يفنزلا كد وس ىنح كل عاشو يبانا ١
 طيف قد وم فارس يف يركب هنت نم ب اشر ل فيعض انمابداج ١

 | .. يلا دلقع يشل وولي يبان دش كولر درا اقوا هيلع
 ١ حانسايرزنانع بح فرعي كل نم هيو عقس هلانلا ةلتاو نع به ع تاوهرسلا نع ١

 ,  ال'نغعدع سابع نبا نع د فيتض حاساب >يسه نبا نع دع سابع نبا نعو فيدض
 - فاص والا لاوكت هم اخ ال اميل و١ لاجرلا فوطص ىبح وح ديدانس اب دوعسم

 ١  اسنلا نووصرمج د اضل ف فص لواب هلل اهدا اصرخ اهرثد د ياهل ١ نع طمضل اك 70
 نأ اف لاجرلاعم ئياص نادمومت يلعاذ د لاجرل انه بوه اون ءااهرشسةامرحا 0000 1
 ١ ١ 85 الصرح ل نسابع نباو ةماما نع نط ةريرص نإ نعد لاجرئاكت نزيمت 0

 1 انآ



 ١ و« .
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 ليس ما نع بط لمس يا ا هزم رعد امو اهطس ويا نمت ب صد ف ىضئارملا حسا
 ىفش بحل تمت أف ند ىِيَسسلا هيلي د وبلازبخ يازيزخلا يم اهطريخ هجسق نإاةش د

 . هنولؤخو هحيد ريظام ناجرلا بصريح متادلتخم انساب ةيئساعنعرن ةجديفرملاعم

 -*٠ ديد يجيز

 كوع ين نع ع نارطعزم اك دحين يي هنو ره اهاسنملا بيلح يحد ىرعو كسل
 و حد موهلا يا ةيسَحَع ةدحولب اح ابسلا نهوملا لجرلا يصيح ك/فيعض انسب

 طنخولا نينا يق اذكطلا نم داعط هبح مزمز ريجاحضرالا هجو ىلع دم اباهّرح

 يايضلاو هئاض كاب مط م اهطاهريغ يف د فلوملا
 ايل سلا ةفاضانم يي ابا مادط

ئم انس يالا ضالاب يعس امش هرزع فو هطخ قازك يتسلل ئه اذن د تنص
 عزم لا

دملاباه ىضدالاهجو ىلع دملاب ا هرشس و ةحلاص ةيه برشاذا
 ذحوملا وب توعد رد يداو) 

 نه داربلا جركس وهرضح ةبّحب اهرقد لوم نكمال توهرضج هفيعربب ارئاو

 هلتبه اهيطرا هلو نب ام ةرطش امين يل يااعف لال ال سو نم ديت مبتن ىاوعملا
 ارح يف ةعداكر افلا عاددااهف نالرّسسا ين اكناو

 اذه ل (مّسا هركي هنا هيد زح

 "مد يع لوملا يجن ىلع و ةيعش اش عيج لاق هب واىلا
 اجب نع بط لد د ربحا

ىرحاىفو ظرلاةءادد ىو اننا طع اامربح م تاك هلاهرو ىسانع
 © اضالا

 هماسا نع كد نيه ىذ ابي نو ين ويولو هاند لدبي د هاذا فكك ناب نسح عل

سح ىِلَح نموا لحرلا طعام ىجح / يوه انس ام ةللنم نبا
 باكو طعا مرد د ى

 مانع م فلخ نيك يح همضن ده اجلا هيلعف ةكذك ن كوه هنسع ةر وبه ف وبس

 م. اقل هوبادذ اجلاو ها دب طاخ مجله مرو الاه يخي احج نيج نم

 ع دصعلا ندد :مايجلا محا ين ندبجاره ال ينام قيد د صام د
 ْثن' مؤند وعلملا عطب ,ناذ ضرس هلاوض و يوعلا طسملا د ءامارجلا هب مد دارت ام يح

 تع نقل اب را ببصاوب نوي ال5 ىسنلا دب دثس ذداخ ي ىنعللا نع ىرجلاب نرثحاو ةدعلاو .
 ”ددلا نيب مر لهو ناببصلا يريود ندا ىف عجو كرهملان وكس د :لصوملا ضن هد نعل

نسانع نوح دولاب معو ذي الو طسشل اب زولا اولاع دارملا و ٌىلحلاو
 متيم دا ئيسح دانساب 

 مدعاسم قيينل د احلا دولبلا له ال ونا ةماججللا و دصنلاو يلادبب منو ارث اهريح

 ظ تست سب
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 الهي ويس لحاورلا هيلا تبكر دعس ياامريخ فس هانماب وع نعبطملا ىف عين ب
 ١ 3 اورلا هلا بكر اهراس يتصت 01 ىلا مرحلا دوجبس وهو َقيّيهْلا تريلا
 مر اص دوت الث هدجن نأ هلا لج امربخ ئسح دانس امرباجؤع بح عيفدملاؤعوكا

 || يال ةعلي هوم دب يرش هح دع د طايل ةالاد نش بولوط دج لس
 0 دانساو دان يلا نع ب ب انك يل انك نرعب نم هب عئتسشي ىف لس رعد نوكأ هوبا مبلل
 | ىباجيوعرم هعارن دن ج نم اعجار يلا لذ اق ن وي نا دبعلا هيلع وي اموبخ يص

 ' ياةروام ةكسوا ج نلاةريَبُك يناٌةد وه ام ره ؛رمالاهربخ ندعي دامو
 هلاحرو ثراخ ا دبع نب ١ سر ني ني ونا نع بطرح رب وهْيُعلا نم نطصم ٌسدرط

 كلا حر ييسملاب |هنم نع اا هيند نيول ذ الصل اذ تف وربى انما دج اسمر بح تانغ
 ادحو نوع تن يره عيد ١نيملاهلا اسنرهخ مك ملوص هدانساو :لبس مانع نص نح
 ضرالا مش ىح نييد ولك نا دارملاو نوعه دارها ءابساو روج ثند نطاخو دلب وح تن

 ميرخ اديان يح عي دانساب سنا نع لح هذع ثوم نيون نيف اهادارمع يف
 نم دبع دح ةهالا هنع ياامياض ريو ا فيمذ يف اين دلل صا اس نع يلا نارمع تن
 خب تو ةرهالا هر يلا هس نناد رم وبت ىلا ةامالا يلا “صجار يلو هلابك اذ دل وح

 ملاح طخ اريد بكر ل اهفاخ ميرم هب ثزح د برعلا سن نعني نبال[ ع
 دارملاو مرينا يفعال ندعم هحلاصلا دب ريل اب هلل موكل اخ ب نه أسم قمكالا ندع دارهالاب

 ١ نيج ورخلا نم دوس هلموملان وكسب هانحاكث ذوخو جدلا ة رس أوه نسحو بدلا اص

 ظ ملل دلع هانحا ىل امش يح نعت وكب بسم ام لاق نم باوج ف انيس ١ نع هىنطخللاو هينا

 : نمل ئهانحا ىس املا و هرعض ف مرترعلا مع كرك ذ ئهو انطع وروْوُس نمعربكا يا

 "اع رلا ئه هاعراو هلاك ناسشدلاوا ىلا وا سلا و ظلال اراعإب ' صلا 5

 |  ن شداف ريذّبللا "كرش و هيد هاهالاب هلاخ نوص١ياااهيف جون يلع ّىقرلاو اظنحلا
 ظ . لع ناتجورمه اظنح دس تدي اهيدضد نع ريانك وص وا هيلا فاضملا هلام يف يا عرب تاذ يف

 كداور فة ارهيم نول او اهرجد نيو ا قه ١سم ري ةربب ريح ايف نع يريح ىهجاوز ١
 ' هددولولا ةربثكا ىا دولولا وكي أشن ىنح م يديد ميدو هرب اع نع نع قعار وهم داهوج ر

 هلنلا | ئبوت (١ ذا مزمل "هش اوملا يا هيت اوملا ةيس ول! اهيج وز يلا ببشتملا ياد و دولا
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ملا باجل نيني تارهظملا ف١ تاجريتنملا ماش رش د نوطاذ هن يد
 ت |ييجلا يلا ن.برذت

 غلا يصعالا باعلان يلا ئهزم ةنيلا لح ديال ئه يا تااقهانلا نع وتر ١ ظ

 زي نبع ناب سلا يف ثعنلا ند نال نيباهد ةنمغلا لخنب نم دلك دارا نيلحرلاوا نيح نجلا

 ءدأساو لس وهراسيب ني ن |ويلس نو ولسه يف دصملا همي ذ نأ نع يع ظ

 سئلت يوم هجخإع ام هس يقل يا يراخلا مارا نع لكيلا نا ويحل لباس يخ
 يك ذمااهيلتمو أهجوز يلع لع بد اجالا ئع اهججرذ ىف هفيع لاق اكاملطها د جن كن

 اعخاو يدوع يذلا نونا جن الو !ةامالا زهر يح 4 ضيع دانماب ىشا نزح ككذك
 در مب خ ني ١ ىسبع مهيد اصرخ ددمخ هللا ن وسر رهبت اهوا هلومد ال ذدجو نيباع أ

أ السره ير ود نب ة درع نع لح مدته سمو لنص سبل خوع ند كن نيب 3 هللا
 ريح 

جل له دا هضد مدا لح هبذ نال رك ذو هى رجلا بهل ىستسلا هيلع ةياور ىف هيد ثدلط ام
 ةن

 يسعسلا عوطو عصلا نيب مك ةعمجلا موج يف هلا ”ةعاسا مود الو اهم جرحا هيف و

 نعلم وريح ل ةريوع يبان م يح ونيل زيه يلع دب هب الذ[ قف و صاصشاو
 هي هثرع موي أح بخل ةنسلل مايا اهاد مىزجلا دول عوببس الا مايا ني يدعم سمس ! هند
 يأن هو هيلع سهبشد درطلل نمر الا يف "ى نيل ةنحلا نه طبه هيك د مدا قلخ

 2 ىلعامو احلا بسايك ضو ئّملا ياداءاسلام وه و ايس دلا لجا طقم ههه دقو ١

هيا ليهم داضو ويسب ل يصع هما موو عيتن يع وهلا نججلاو ىس الا ريع هنا د ضنالا
 

اسما ماهق نم أع زهو نوح يااوْشد نسعشلا علطن ىيح يضاهمايت ةرظتنم هىهتسم
 .... 

 أم داصيدل ةفيمغ يا ةعاس هامش وانمدلا بزكو ملاعلا هبند يولد يذلا م ويلا هيا

 أيش هرد١لاسبن اوع دي يا ىلصي ومع و باور يق ةولصلا ف وه د دمع ةد ايزب نموم دبع
 ان ردا الوم ن وعدراو ضن امهسمت ىفدمحر رىِطْح وااىا نك ملام ديحا داز هاياداطعاالا

آرع جيس هاي نب رتبتح موي نزح مف بح دانساب ةرب وع نإ نع حس ج م يح ةككاه فيل ان
 ةر

 ايف يرسا ةليل ةكيهلملا نهد نر وف امد ٍنارّيعو ىدحاو شع عملت ورم لانه
 يفض دانساب ىد رع نن نع ك رخ اهب ككته ارهاو اهم زلا ياىرجت اي "هه اجل ب كيل اول اي اللا

 وباسلاو هله قش دحا يف دو دالا نيه ىضدرملا ء اس ام عدا د د دللا هاب يد هارد اه
 هربت ةانثمد غر وسلم ةوهم دالح عبده ميج يمل او ةرح|جلاد اوادلا نم فنا يف بصجام قفا
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با ةىدسملا نباو هليل ملا ىلع هرحاص امك منال لليسملا او ىلا ٌةد دسم
 | 1 طلاق ييخن و

 ١ نلدلا و رو جلاو ملا و ام وعسلا و د و دنلا او ىل اربح لل بيدرع ئسح تلق سم ابعنبا

 ا. هلالي هدام يد دلا و ندبلاب ل الاف لخهبيودمالاو لولا ندا
 ا كرم دعب و دسم يوسا خا كوب م السر ىدشنلا نع ميد ونا ناشالا يلع بل اذلا مدلل ايوممل هي وهدلا نصارم الا و
 1 دم لإ صو ملي يده نع ىطىد ابع نبا نع ه شيد اع نع ت من ةرقعع ب انلا نيسحإن اكو
 :سوعع ارد ناكو نيونم نيلذخلا ئسح ند اي ضعملا ةباغلا ىلع ناكا ذهل د اسنل مريخ مخ 4

 ْ اهنشو اب ليحل كري اناو هلعال مريخ 57 كه وداو مينص لاق و سم ابع ننا نع كج

 كهل اوحا دعت د نفخ ند نآأك نع و يبن هلا نش اههااهو هريكالا اشلا مركأ ام

 يلا اريلاد نا وهال م اعطلا نط نم مكر كك يع عكا نب دج لا ةبحاصل بقي
 ظ سريروع نس كوع ع طضصمل ناك نأ ماوط هلا نكد بجاد ه ترو هيلع 'يلع هلمسشلا ةرو

 | هعزدام اطعالا ىف لدربد نخا ام ئسخا درب ناب نب دلل ضي رح ورلا

 دانساب ةردرع ىلانع كيئزجن نم ليحال حرب مريخ ب داسم نب ىحايوع نع ن للده ىيفب
 نم مسعد نم انييسي ينوعاو هدلإب لعا ييئأد بارما ىو فس لها يارد مريح ظ
 . . يهوي نب نلرشم ين ولي نينا م ماكح لاو يوت ب هيه لع اوه نم يعد ثلا يع
 ظ كويس ونوع جالو ن د ع نولي لعاف موج ث لئلا دعب يا نجد نولي رف وب ني نلا

 نعم بيرد رملي و عر ذنب نود كوكو الد ايريعد رجل رست ن د ددني و موو نص
 مدحت ىسملا باد زبك وا نييعسملا ن ولط اكيد وا نسما هبح وملا ع اطملا يف عبس ويملا ن وبدت يا
 الكلب ىلا دجن رير علا ل وصال يف يدلل نيئناملا ف مريبتم ىف نيصح نب انارمعنع من ْن
 ١ يزال ديف لادواهبج وامولب هلدجرعو هفيعح مرخص لاذو لمص اج احل فبدح

 ١ الق طلاب صاخذناب در هنعس عزو هلايعد هلام ءلممل لّمم برص رو الود لع

 يلع هله حط هلانجو هياسل خربخ كريزح م ىهص دانساب هن نح نع عربا لحب
 فا وكيل ىلل يربح كرب> ري بع نإ نع بحث اننا اىيس د لوول عم ةرشملا نسح
 0 اه واهونيقش ماودلا لع هئبط هدام نكن م لاو ضنك ناب كيرلا نكد مك اًخدالا
 أ| ١ هيرطعع مش ارملا كح م نيعنص دانماب حوعانإ نيرلا دبع نع زج هيتطتح هدبع عينت
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 «تايطف داماك لاح لازم يدنا هدد عاام يو حا ٠

 يقام ٠ كاع 2: 0 . . . ا

 اه ندد ها ضرع ١ لاه ين ىبملط نم ىهينع دوبذ
 "روس ساب هدهد عشاانملا لظد مل ام يأ محايردل

 ريح ىا لعد ناكعلا لكن نه مكرييح 4 ركام "هك ارس نع د عودلا ىف بجاولا نجلا

 ٠ هنرخ ١ كوتن لنه

 ا خالل انج ايلا ناخ يهلع لقف ياس اللا نع هلك نكي ول و هتح هل هان دالو هأين دل

 ير نانو ١  نعويد'ريخ يقرا واح عاطو ههه يلا ع طمحلدبلا لويعولا يف ةلههساة لالا د
 | را هك تعب ابضرت ىنريص ركد ماسلا درا ىقتشي ىبقملا ميسعتلا هرثن نم دلو ةريخ اججربال نعمك و

 ١ يل

 ريح مت نافع نارتع نع هس ديخ لع نع وب لفسشا نم ايبنالادعب

 "ان. > انساب ةرب وص فا نع يحرس نع|مهه بيع لو سيغرسال ذا نجح لاكش وابنيع مو
 7 يا تايب نع هاا اهي ينك هلا 5 : ع اضان انندللا . كو : 2 /

 1 0 بص اهءأقد و اهق رش هرج قرع راداهإ داه اء دلابن دلا ف لهز امون عوم

 5 0 5 0 / 2 قم, ١ هللا نعاوف كاريه ذا (ًةدلخا ع اا مولسا مكريح # يصبملاوهو لس رد نسمحلا
 و

 الث
 مكر ا ئسح دانساب ةر برع ىن نع لح يعاود ةرها ١ د( حمم مو ةداجو رطب اظنحلا لري نيكو ٠ 31

 ه0 كثبان هلل رمد فا نع عابد هد درع نعزبكا ناو ! لوطللا ل هى دصلاب درللا لوط
 1 ١ -  : 4 : 001 ! 7قى 2

 دوز تالاف ١ اولا ةيويخ لع لاح نس ناي عباذادصنعرسي اش ين نعريخ مسح دي
يخ افيعص دأنماب نس |بع نب انع بط نسما اولا نم وهن اهكب و

 ١ كن يد, ااظبفاو نيب هدلاووب ناهيلس ر

111 ١طع | أ هملع مخن اداتخ اذ لحل اه 2161 و للملا
 َّ ."اناناهيو ةمااله_ محلا ىلعل اهر|سْال هنعم لاملاو 

 ١ يشكو ناعمالا جالا تي كردادج نبا نعزت ركاسح ل اوككهاملد وكول اكول نامل ككل وه

 11 35 ظ سرر أفق ال ةعامشسا رحم ةع اف لب نجلا ها رمش قم نا نيبو لعامل نيب هدا

 1 لهن احب ع مسا ينعم ير .٠مايمتسا اها هنا انلا وخد دجتولو يهلك هيخ نجاه ذاانكو ىع

 | ةكامر ون عم نع نيه وشه ض امون وزب نقلا نيمو اقتخا يلاةةعافشلن وطنيا
 أ كيب معتم حرك ١ عادل ظزيبطاخل وقل نين دظادتكت و فرهطم يف قلم عح يعج نو
 ظ 1 اويدجت ههه دانس |برس وه ين نمت يوصلا لاجر هلاجرمو باطنحلا نب ىلن نبا نع يح

 هبيط اذ وه ولم اهكتحدصلا نه هب رهاامىطعي يذلا نيهولا لسملا دبه نذاخلا
 ع د امعلا

 7 ون نبلاب دلما يذل ايفا يطيد ىلع فطع ددخ دبذ دنوه اف لاح اهيش كش هنن هاب

حو ميلا د "هنشلملاب نك رّصدملا دكا مف دلاب ىادب هلرم الارما يذلا يا
 ادئسلا رو

 ايثك ديه ىلإ غن دن مخ اره هرارطم نولمخ ناو اوس وجالا يف م رصلا برعو وعد يا



 00 اا ا 0للا ا

 | اهيجاص ىذا كلوا ذا ,يلكا كا فرع د ةيادد يف د نرلكل ا امرع وع ةرعانخلا بقرعشس اللا
 .ميفلل ال١ ترجلا د سلا وعد ضخلا عجد ص خلا ىلي دلا لاك املا و فرجخلا املاب اهو ادد

 ثراو نه ثراد لاخلا مه ركتع هنتع نك مج دانساب ها نع بطلا يف مين ون! وثوجلا
 3 هاساب# ريح إ نع نب دل بحرا يل !نب١ مرعب ٌثيدححلا يق هاني كبمصتت هلو رطب هذ
 03 ابيل واود داوملا لش 5 لاما تيب طننم مل نايا هل كرا و النعت دادىل اجلا ف فرتص

 لاق >ررلا ىلإ نع ّىع همت أعب نع ت نييليسملا عييجزم لاملا تيرب ىلع هافلخأم هل فرصي
 8 أوف الأمي اهيعاو مهل ادض دذع ”هناضحلا يف مالا" رغد هلاخلا ف هريزع هيقفصو بيزع ت

 اما طفلد يلع نع > ب زاع نين أريبلا نع تىدل ولا لصجام يللا ارره لاو ورحلا ق ايم برس

 نجا رن ىع دعس نب ركذ امل هداضغل قارس ف مالا لنه يا عرلاو ةنلاخلا كك ما ةل ملا

 انجن وتبسم روقلا ىلابدا نوكبس ثِبحْلا دوعسم ننإ نع يف ليلا و دنساو هلم ره ىلع
 “٠2 ىجارماع ب هرمع نع ٍضرحاد ازريج ىَسهلاو ىجلل وازح نيس و ةدسرب ل

 ومد و عيملاو ةلصوملا لالا يب لمد دلا نم زنا 5 ثا هيد د لوهيجت هند دانساب ْ

 لاس جايرح نبا نا ةلمعا ودير وتد و نيل مم ةروصوا هدول برطد يذلا ناصلا ينط دملا
 ءركدد ربحا ل انخ مهل اضم ىلا >وهجا اجل اضيد كمر د لاف ةنبلا هدر نع ئطصملا
 جرا هبووحح رسما ربنا و ملاصلا لحل هب يجبر لاصلارهخلا ف تانث هل اجرمدرباج نع ت
 هبلك يف ٌىداريا>رلا نيم جلاصلا لجرلا اخجالا يق هلوش هللا بلك نه ةكارصمو يسرا

 نابل ىندا نع عسم نبا سلا يبا خرخب 5 يب رثسل ١ هرياذ د نهرب شملا و تاححل اضلا جرن
 لاو اؤلطم ةنس الاقذ اه ؛ركامو ةفيسح وبا هره اظن خا اسنل ٌةهركهو لاعولا ننس
 > ارد نع ىلع يملا نا نداد نع يحأمهبلع ىهث اشنا هبحو او ين للركذلل بجاو دمحا
 ١  حاوضلاب حازجلا ئسخ ئلوملا لوول اولد فيتنع ه دانس١و نابع نبا نعو ىس وا نبا
 ا نع و مل جاز ءيلع عربجلا ب اح ناك وت هببسب ,ئكيس يان ضل ازاب للا يا
 بيب ودر ميلواسا وأ لمع اييلشسا نيغ لسم هد اورتن ص از ببه يلع درءو ناو يد دححلا
 م يغلا و بس اركْذْ هد ةان ام ٍلو ىتداّسا ده ظنللا» ب ةريل ا نكت ةدرجا مومي 595

 نم ببسسلا ةفرعم ناب :رو ةدداذ ىعص هركزل نك يل اصصخحم ككل ول هناب عن وهو ل
 | ةرد هنوكرب عروطمع هل وحج د اعاجا عئشمل سايّمملاب مولا نع هجارخا ناذ دياوملا 1" ٠

00 0 
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 ” سن



 هادف ري

 علا

 ا السنوم بأهم نير نع سلا مخيف ابدا نإ ننوه وكوب ياني ظ
 راك ١ ادق ىوموتسلا ىساينا نع صو نس ابنا وفد موس او هتينكر محلا يا ىسايلا وصد ٠

بع نبا نع هي و در نبا هدوداع نيدو هزيد مشان الذ هوس اب اكان و
 اري ال نه هبت و ىدأ

 مولا نع كلش اي/ ايم ىلا و كلا ا 5249

 ناططم الم ب نامل يف روف رسكراباد هب هئماذاهطعم ياوعايفر ني ُ
 00 ١ ل ٠ رغب د نارك عوج اهو حوجاي نيبو سانلا نيب نين رملاوذ اني ل

لف نم طقسم ىو ك6 خ |رهماوط همام هيل امهوكت ةدرس مزه يم
 ولا 

 ٠ 1 : 1 0 0 ١
 ا باصات لان كذيطاو مياس يد ١> ,٠ الازرق

 ثعناو ير اًمللطشم١ هنالاح وع وةياور ىف واين
 نكرت رج .دتلا ةملل مرد رجب ىلع

عي يذلا صو هد ارّمف يادنلا لايع ىهبأك نلخلا ىلَمم ثيدحازوم ليس
 يدع أذ ميل و

ئطعلاو يباسدام مينو يلا هيلا ارعلاب هلايعل ميفنا هيلا
 نع يلع نان الاو 

 تولرشد هيك نخل ضيعتص دالسام 3 يسم ىبانع م !نعرئاؤملاو غهدنعاه ضف

يف هنيب اكملحلا قارا ىسانناراعم لع
ل اريح يرعب نانط وح يرحا ياو 

 عمج هل

 تسرد ل ديلجلا ا بيزد امياياطخلا بيد ئىسحلا 'يدوزهد ءلخلا فيعض دان 02
 ديون ١ ا سا لمح دست ملا حلل و دولا حزما لم ورم لوب

 ورعابع نب نع بط نيلزملا : يحب تاي ائلاا عقم" 0
 ىلا ار اك ىسعاماي اقلاوققا ولم و ةثارحلا رج د ياا

 . ان أ رح نيه هيلع مصا ”: هال 8 2 / عبرا د ولع أما لجرلا

 نكن ١ لمش هكدرع نش ةركا ةرخرم نه هاهز حلا اهلا # ىر .٠
 5 000001 ن ماعد ئيسحا ىبذملا يد ذنملا

 يسوم يفإ نع باوملا يف يشمل وب ؛نادجلا لها ىشيعاهيلح١ ىذستم
 "نملعد امرغحيف اما جا 2170

3 ول عم احنمم يا ةضيح دلو نم هلا عزوبي ال نيسحلا يلذْلا فيعض
 ظ 5 

ارللا يدب لابي نونلا نوكمس ويازلا ىسكب هنِدز ىل و وأءيذ هزه هب
 هصداعي ذو ي 

 قيدض دانس اب ىس نعش يف“ هن ونا سز و نه هيلع سل انزلا هنو شددح

ي لذا ىسح نم نال نيدلا اعو نيروضب هللا
 ميكخلا هبلاعول اك ناك نجدللا هل خرخ

 ظ

 ١ سس عج يقلي ىلصأ وعنا باريخلا ل اذنسن هلركز يول نك ى لما ثم يه رلا ٠01
 ! هناجوا هع و نانو هما ىلع ِمِد د ركس و اهي رشد نم اضربكأ ئه ىارج ايت اونككو ٠

دانماب سابع ئانغع بطش ال وعدو هئيجوز ايزضم
 1 ل اما نإ فعضل يعض 

 ل هت زود ا رسل دع“

 <> بسقعحس 3 ب

 يسع رح

 هيي حد

0 

 همجي هس

2-2 0606 

 )»جهل >

 يت < ةنحح

0222-7 
 يصوم 5- د -

 تت تهمس سس سلبيه ع تست : ا

 هب مس و... سلا تيرصوت نيد .

 مسا د يح ميت
 ل تش ب

 اا دسم

 بج جم



 ١ فال نركد ملاملا فرد و عضد كوصد انئالل لوبد دلاو لم هن ورحالا ىئحاوعلا مارمجلا

 . اهلفي تلاخد هتمغو همايلع عِق و و ةالصلا 'كريزلا برس نهد |,يلفعانن يارب اببتاوبككو

 لئلا نيدروتملا ند اه نهرمرلا ةعيهش امها هيج د صاعلا جردرع نع بط ةيبمجاو ١ ,كليلح

 ْن وكي ال بنمدلا نم يلا يب د يقوعللا نجلا نال هلي زي د نود اره اني امانس نخل اد دارا بسلا و
 هيلا |,يربَمح نايبال نيد اح نه جلا م رك نون نجلا لح نايب ثيددحلا دوصصو ةلخلا نه

 يبه لم اهون نيعبرا د الص تهت مل امير ثم نك شيد امنحلا محلا مك ةريروه يف نع عم يح
 : ةيطعاج غول ىسا ميل ارسكم مدع ن امه هنطب ف د تام ناف نيججرا د درعو هر يف

 .يلعاهلا توكل ولضلا ىلع تام ةلاحلا« نه يلع اها ذاو غرسلل ازد انمر اص ينعي هدم :ئص
 انما يلع يلا :نيلخ يفيد مر يق هنا ئسح دانساب اعلا نبا ورع نبا نط

 انذالا يا رامتمالا فرحا يع دوبج و درع مكريع نه همضدر وبتي ةلش رئيس نوب ام15 دعب

 زف .سلسخلا يف لوجد ناذالا نهد ةشبحلا لة وعدل او مهي زب اريجلا أمريكان ل
 محا وس شرا ف ىارود نب ره أجياد موش ةماع يا نيليسملا ْن ةريتلاو د اهيفلاد لؤلبل

 نس يلاييع انا هذ هذ الثقل كح ا ىدلخلا كك تانغ ءلاجرمو يللا رعب هيبمع نع بط

 ١ نك وطالع ةىحا اكن اسود هدا هد نم انهو مأشلاب و كللاوو ىنلاهني للأب

 هس ن ب هل يما يف يرعب هذ الخلا ههلع *ىد عي دل اق درع ىلإ نع 2 هعم
 2 لخلاىسا ندل كك 3 دحن 1 هام ئسدلا ماياو حدد الاافلنلاالا نب لئلا يف نكمل اول (5
 3 ثرح الذل اب ارسم ناو اكولم نوعل اخناو هزسلل هلمتد ىس هلا ١ نع ى دص نمل ونام

 لوح نم لك نا فرخ ارب ني ذللا حد اؤتخلا ليس م١ وهوا :لمصلا يل وه هنديتس نعابح
 م هاندا ءاا يف موهس لنه مو يع راندا لبحا هلك انها يف دانك ضف اكو هت ةريبك
 / ىحاو دبا ام دججا ولاول ههجد ىبع يلع نارا اول و انح اعنص سسك ميزا ن يبست
 يدل نفةنسملا لحالع ١ ذح ا اكرهلاره١ يمه يلا هراص يار انلا له١ب كا ور اص
 ُْئ عاضد' ه حارسا قد وماما ىفإ نع كمح تاونب ىدا ىف! نع ت5 حابالك

 | مانيلا ةوونسلا نه فاريط هلامبك مطي ىادهح اكول يذلا تيبلا ىلا عرس ١ سلا

 ةرولسلا ل وع و ةعرس هيف فاضح يذلا تيبلا يلا ىبحلا ل وبعت معرس هبشن روبلا
 و نو ويطل درجت انا نعد جد عتب اهل وأ الل مرنم
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 اننا جمسستل د جحا



 سها ةلعدلا لصا ند هيلع امصرح و هلا ىشنلا دومل ةداع ىيملا سابع ىلا نعرازمل اره دش د

جب هعوطل يا يدل يق هلع لح هاب هللا درج نعو بركلاو ىشنلا عيصو عرومللا ئن هينهاط جات أ
 

 نم نك د «رثك ص وج د ياريذكر لا هج ىسابال دانساب هي وتم نعد دل وسر هلا موكل يف
 يلا ريئكرزلا ل فيصص دانساب ىعاعلا نب درع نع ىطوحيبو لعاخو ناهد يف و خبلق هب يب
 ْ مح ارخا ف موفني ام ممل ارعاو حازب د يلع ساند لاشال هلع اخ الجو , ههوحو

 ةيسضدمر تان تسميات
 0 طسارشأك ليحل ا ىلع ٌقيفنملاوابء داويلا ل يصخل واب تدان ٌتاْرَلا نع ءامصانلإاب كت

 3 دزعلل ةددملا سرخلاربع دارملاخ سرملا ىف نوكت ده م وسلا يد دحاماو اهيضتضنال هين اب

 امل مزدلم يارا ا هيدا نيف دومعم نيل مك يرمعلا لاهو هلاجدو ةري ربه يف نع ىملج
 نع هنن مخ ش نين هنن مح الكأه درع يلا ىبا"ةهاهتما هوب يتااهيت دوّمعم هناك

 نع ضريوس ين نعد رذ ينانع يح ةربروح ىنإنع هاد نى اع حدحجلا نب ةدرع

 "ومهم اخ مف رن اور ونه يسكن نع و شم نب لتنلا نعو عيدولا نر اوس
 نان ثم ةوشلا قا ءفلاو ولا هلع نهلرد جالا ةماشملا موي ىلا اهيضاونب ف

 ٠١ درايف هلربلا نا يلا و رزخلا اهيصاؤن يق دمعه نيف وج نع نمت ؤرامشاةورعنع
 يك أ رانوالا اهو نمت هلو اهو دلّد اهيبلغ فاسالا ىلع يا اهبلعت نحاعم اهيلهاو هما
 ردد دارا واام د يا م اران يا هيله اجلارادو'بلط اهودلّمت ان 9 ائ نعال انة فل

 لس ايما بوي ياريزلا اهيماؤم يف -وتعم تلا ل ةعبصما نايف باج نع تسوس كد
 . دلع الو أهو ناقد كربلا اعق اوع داو اهيضاوند اوعسماخ اهبلعن وناعم اهياحاو

 - ًاوهيصاونب دومعم الخلا /تاتن ءلاجر هرداج نع يك نيدلا عذ دل دلّمن علا يار انني للا

 د اهسن ابك ف لعلا وح يق اهيبلع ينمو اهيلع ن ذئافم اهلعاو ةمانلا مون يل اكينلاو
 ش اسمه عاصلا و هللا دنع اييلص لان ادراو اهلاود او رحالا ل وبعح ف ةكدص ىف

 هيثايف اه ١ ململا ةيوسكهاد ورح ويضم“ لرهد مد رع نع بلع طر ذك ىيطحاميا يا بن :

 احتمل 'سنرداهاف ناش لن ىسزد ناطيطلا نست د نمجرلل نموت نذ نا رق نوهسف
 "رم يف هلوب د هن درو ناو ميلع راوكا داهيلا ما هزنا لسن ق طّبضرب يذل اذ ٠

 للى انبلاب نعارب واوه من ىذلأخ ناطيسلا سزخاما د تانسحلا"نكا يف دمايلا موب



 ا يااهنطب ملي ناسخ هلا اه,طست رب ىلا سمن اذ ناش الا نسف اماو هيطعاجلا وسد ىلع هيياع
 0 أييح اين ىف محانش راب زعنعلا نيدو هنيج ولع انش نينرس شل انلاازول ىف اهيجاتن ىلطب

 ا م١ قائذو لجرساعو لم لدرل واج اشي ارججالحرل نع مَن هل خلا أ دوعسم نفاع 5
 ١ نتي هما اجد بدكد اهنا  ىتثي يذلا نال اف صحل جد
 ا لقت اماف يظاوحد فود ةاوصد ةيصصواذدفاوعدم طر ةعط ب
 وا هيد يع رد عجب ارلا نوكسب مر ٍتاهجامح ليلا فا اذ ناطاخ هردا قميص ىف يطب دو جرم
 اهييِط ىف تباصا اذ: ثامنا هه رمش املا هبطت يذلا عضوملا صو يوارلا نم كش ةضور
 ى 1 ميلا نم يف دل لوطي د هدب طدرن يذلا طينحلا هبل ةانشملا قد ةلكارلااطلا سل الك ذ
 ار ذ نآهئب اصاعضاومر ارم باؤن نيخا بحاصل نوكيل يس تانك هل تداكةضدرلا

 يا كرش وا أدرس تحرمو ندع ىانوملا دسم تمس افاهلبط ّىظتاْمِناولو لحل ١

 ى رالا قاهرانارادّه ياأهدانا ند اك ضر الا نم يل اهلا ب درعا و يع ونس وااط وس

 وبل رم | اولو نز ون ثاورالا نال ارك ذ بان مري هل تانك ارب او او اع هاو

 يندي هد رثد ام يا كرك د ن اما معم دوقتد مل ندا لالا ىبا امتي نا درهرولو هزه تدر
 لتر و فو ةدضد يد | شرم رستم مل يحب اولا زعبل لصحا ذاو هل تانسعهر دم
 لاس .ء|نئكد و لضفلا نع سس د سانلا نع انفنما يا لاو ميلك وملان انشا يسب ابنت امين ى

 | ؟ايياواولا ناسحالاب اعباقرم ى ىض رغما هدا قخ ىند ول حا داجاب و١اهجاّسن عيب سس نلا
 نايا ااقن ياخ اهطبد طع هلكسلهزب نسم دود ا ةيمو تدع خلا رويد لمتنا يزافلااهيبلع لج ناباعزوبط ف 0د بوكرلا يف اهلع ةنشناو اهيا
 .  مالسدلا لحال ةاداعم واوان يادل اون ومش سكنا دو هل لجل طابجا الع اطل
 ' تكوبلاو نيا يارجل اهم ىف لميحلا كك ةرينريع نإ نع هن تى يح ئركاه ميا يقارن هل
 ١ سابع نبا نع طن ال هلاد يلا و ن اش ولد ةمبشلاب نلت يفد ناولالا نيم ةريشلاو
 "9 ىب د مرفاريللا ف تار وضفم روح هلو يف ناّرعلا يف ةروك ذملا ينحلا 4ك فيصض دانس اب
 هي واذ لك يف الص نورس اىسنا فام ولد فورلا ةعصاو يبا ةددشملاواولاؤنم ةذوج

 | اك #ىفانع امض ارع زيكو وبيلا كلت ةعصص نع نو ىنحالا مح ارب ال لح ! ندويملا هزم
 1 / فراج دارعا نم هنا عز نم ع دو يرعشالا

١ 
 ا



1 
اأنصحي, صحن بك ياهدحوملا شم د ناش 00

 ياس احم 'وياعذ | ذا مس يكس ١ لف 

 ٠ م 0 ١ ل اارلا فرح

ااكقرصلاب كوه اوواو
ا ف اهدرو ىف يسجن ن

 ى رن اننال هال الا دش 

 و ى د '

 - انساب يو يف ايطملا ضنا ءزع هاوو و دمام ىف نعسان جدا! هيدر تنطلو
اذ ٌهّق دصلاب كاضوم و د اد كك ئسح ظ

ا ةرسِم ليعاعبإ هش د ١ او د "هى دصلا ن
 ص اءاوخ

 طن ضارع هلو ىضاومهالا كت عندش امه اذبوركم ةناعاو نافهل"ّناعاو قشسكت اشم

 دردج ىن دنا لع ١ نم نوف ولك ذ برج لد داي لبلاو ب أصملا نه ضراوفلا ياي

>ركنم ئدهيملا لاّرٍعىلا نعرف هيسكلا لعن الام لكنت مشاخورلاةد ودالا
 مردالا غاب 

 جل ىف هيه يالا ب دوري ثوللب ىسحب يذلا دبل الكولا
 ل غاب دما خال هبر هن درعا مب جرزحو هب مئتي و اسفيذ نسجت هنلك نقل ارهاط

 اوم الراجل هد ملام رهط اذ ةربملا دلج نا يلا به د ثيح دحارلع هجم هبكو هيف راوي

 لمس نع دىنامع نبانع م يح هيل لا عون وا نيلي ةاب هدد باخ متي نم
 ةماعا يلانع ىطىنسا نع عة اعنع ن يلذعلا ئبحلانباة وسر نب :ليس ليهو يجمل نب ١

 از يع هل وكلا نهار ولع ةتيملا دولخ عابد ف زئاوم وهو ةبعش نباةريخلا نعو ٠
 ١ ٠١ ف : 2 / .؟ .

 دلج لك قم اهدر وهلع جددي تازش دلجلا لا و نلجلارسكلأب باها ام عاب د نسل

 اخو ديداساةدجب ساس نبانع طص ظلذلا دلج حرف انلطهال غابدلا نسبا
 اشفبلاو دسم ةريط الاف هلا داع يا حلم هلا اد ليلا داس يان د

 نع ادا

اول اه لاخلا اضفبناد هر اكس لا لع هزحدلا ياا دارها نمو ناعما ىلا هاسجالا
 اهو 

 يا َنلَ نا أهئاشم ئلاةلصنخلا ىارعشلا هملاحال لادل )سلك نب نمل! ئوااح لاك هم اخلا
 هاله

 دمستان عشا |ضخبلا نا ىلع هجدند د ةروسلا يسوملا لميس اكنيدملا ص اشيش و

 , هاب ويموت ةندخلا أولخ ند ل هذي ضو در كب يا عربب دمحم ىضت يذلا و قاد
انياانشلاهدحاذ ديا وح قحالم امان ايا أنه د لو ةرو ضد لوسرلا ك لع ايو

 

 ما > ”وطارغ نه +باوغ 9 هيلع تين م ولسنا يريح ول اذ اضيب يطعن بح
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 ٌةارعااصيهردا كايدو لمع داصو وعم ئيعج امراه نوع نو هنه امه تلق هّنْفْسْح

 ' | قرززملالاِ دانس ابريب نلا'ئغ يم دعما ازعناد ترم ين بب اهلا ثد وي ه نيا فضلا لي زي هداذ
 | هللا هاوبوح ملاص لو دوع هج لخ ناذوطلاب :رمكل ناكم سرد يا تيا ذاكمرثن د هيج
 ' أودزلا دج ىلا ىه انلا | دو هئهرح رهظاو هازب و هرعاود ساد هلي د هلصا هازا يا يحارب هل

 . | ايصلانوكش مطولا هلا زج د ىلك نييلموم ةيحد ف »اد دانساب ةمئماع عر اكبنبا
 ابل اخ هبروص ىلع ْطصملا ف ايل وبج ناكو ءلامج ٌةعارن يف قيررخ هدر ونيس اميردملا
 يمدح وي طلال يف سدا يذلا قتلا دوعسم نإ ةلملا ملا ين درع د
 املد هرطب مدرع نبا وسع هستيت ىحع هيي حرم نز١ ه ول قح م السالل همود اعدو لسا غ
 "يوصلا يف لاجرلا هبشيي ئطَش نبا ىزشلا ذيع د ىش وي بح صك هوو ىف لطما ولاة همّه ءلتد
 ظ نفل رد هلسدره ىوتملا نه ٌتامطلا ف دعس نيااضعالا جو هشحلار ارسم ىف ليف يف

 ',كيراللا يضع ص١ كوخ حيد مهد داةكرح ٌثوصاؤلاو ىلا يب فش نووسف مولاي يا

 ' اذه الاقى اماةياور ىف داز هَفْسَلا هند اهه دوج و ناوضرو زب رج هد اربع اطلاو

 لع *زارجاز وجبال ءامايلا م وي حا > لوا ةطصملا نا تان هلح مانملا يف اذمص ن خوملا لولب
 م_دوسف ىزحا ةزم "نشل تلخ> م هيما نم دحاب فيل ءامدّب نا يبل سيل نا مره اذ

1 

1 

 دلاخ نا اهون د'هلماجلابو مالا نوكس ه مل است ن ايل تزن نوه ممد لس ما رريإط يلا
 هايد |يصلا ىم ءههبنب وا,كيلم دا دهكيم و ١١لهيس واهلمم وا ِهْلْس اهيههاو ير اضندلا

 رياجزع دوا دبا عمل اطن ا كلام نب ١ ىن 1 نع ديم نبا ةخاضا ىيذن دبع تدلض افل ١
 "لقا زب باها يا يدي نيبدي دنس يع انوص ٌَسُح تدعش ةنيفل تلخ دوق نسحدانساد
 | ظرو جلا يح مو دي د هبإق بيطيل ذلك ذب هريج' ةاماحا شي ىولب اذه يرش هوس *لع ام
 . 44 نيه دانس ب ىلاما ىلإ نع دع بط موضع هدو ةرثصلا ىلع لطمت يلع ل ديالا ذو هيح ريع
 تاق ايزنخ اثوص موجلاو واولا عب اسجو اهب اج ف تووض يب يري ةليمل هنمحلا تلخد
 ظ هلخا وادم مواد وص يا مهد لالب تو يا ن ذوملا ل لب اريح لاذ ٠ دنع اعلي ريح ١

 | .٠ ليفت نيورع نب ليزا كارد ةنبخلا تلخ د رك عيت دانساب ىماسع نبا نع ع يخ ضحرالا لع
 يرضع نيل زلم 'ىيمجر د داجرلاح مع نفإ وعو ىصق نهب يزعل دبع نيه داني! يفت
 ” تيد ازو ةىنولا تلخ د ف دبج» دانس او شاع نع ركاسع نب ادرج ىبستب نها هنوكت
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 نعمل سا هب داوي اهرسكن هر قالا و ولاد ةرْئرعل هم دصلااوب ا ىلع ابونكم سكك

 تلم ئص مين اّوب هل دربنا ىلع ىس كلّ وص يذلا ضارشالا قدر صلو ضرتملا ىدب
 هل

 . رك عم ةكدصلاال لاكرشع دين اب ىضرتلاو رين لك دصلا تراص فيكي ريجا 1
 صار دب نعول رد نا هيض هيلا حاَمجْوه نب يف الا ميال ضرملاويقفلاو ىضعلا دب

 يد هل زف تاكه ن ان ابع هش هدرسو مح احانتم لا اد اظناو برك نس هضن ا 63, '[

يقابلاوهورطم هن ان فيونقملاذ ةلنسح يرشد اره 5
 الاول نهد ةركيس نعرتلا نال قت 

ةاسم و ةفعاضلاو لص هلا اباد ندرّسع هل ناكهانم أ
 بلع هاّنررصلا يلع نع لا لن نع هد 

 يئا ولام نص نم تلف اره اهبذ تدعم ةنبخلا تلخد نع دانساب ءلرغاها ىلا نع
 ربا ا مطزكربلا يك ذك يد دبل يدامضالا ن اون: نباهطلمو ل مهابة راح هسا ٠

 ماو ب اعبتسلل يركو نيد اولارب يئاربلا بيس ةبجرمدلا ككل ان هلل داح يأ ظ
 كن

 اذو نونو عجب نب اد هيف تنارق ةنجلا تلخد كرباصالايف اكر وص ءاتماب ةشءاعزم ٠.١

اق ليريجأي نه نل تلفخ هكسملا اهنا ول وللا نم باي يا ويتم
 نم ذي الاو نين دوبل ى

 , اقلطموا نيس ديلا اذ لهو نيئنيظولا نئساه ف رش مالعالا ب دحلاد بقتعم نوشاب كيما

 1 ٠ نو ةنخا نلخد #ىيعض دانساب بك نبنإ نع علو هنا يلع لييبا يداحالا ضعيف

هبراضالا مراسم( احلم بْن اعيبللا ليت روذنملا جام تلقفايكدي نيب ةدْشخ
 أ ظ © 

 ١ ونول نه مأيخ يا'ول وللا م أهخ جأذاح ره انا ذاف ةنجلا تلخد مك ةركام نب نا نع نه

 5 يذلا لاك ذهلااه تلك ىسا لاق رف د١ ؟[سها خاف املا هيد اربي اعلا ي لرد تبجرضف

 3 مث نجلا ىف هايا هللا هكاطعا يذلا ْنِوكااذه ناك لس ربجايازهام تلّمذ ل طلخ هل

 الر اشمألا بع ذ ئه دوك لكك سمع ذ نه "متع اناا ذاخ ةلجلا تلخد كك ةلكع ني ىشنا نعت

 هكيالمل ماوس |رعملا ازمه نأ تدم مرعط و ىسجرلا دنع هرلا بهذا نيذلا نمرع نا يبا

 هد وكب جرصح مل باطلا نعل ! ون اق وعلل تلق وبح للا تننظش ىينيد لو نع بالاول 5

 العا لاو رع يش همام هتلج لل كك نم هيلعام هلولذ يرش نضع انا اها ل

لا دبع نب رداج نع فرع ةركأه نبا سها ىع بحت يجر اغا هللا لوسر اي او ينإب
 هل

 . ىلِصتس ادمحابلا ةياور يف داز "نجلا تلخد ف ابج نب خانم نعود بيدعتلا ند عزدرن نع -
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 ليصملا يلوم لكلا 000010071

 "قحن ايلا” ثلغ د كئيعض داساب هيدر نع يسدّمملا|ريضلاو» دنس يفؤايورلا
 هن وليل هطسس ا ينل بلاط! نن ضعج اذاذ ثلمات ي١اهيد ترظنْم كضم ةاريبذ برك هل

 ران هد اهني هرب رس ىلع ع دحاب دوؤتس١ يلا ىلطلا ىرع نب هر ذاو ةلتالملا غم ظي

 هيلع : >رد كالا ع س ابع نبانع كرع لص توق اي نب محب يانج نا هيما لع

 اه ةنرررم ودا ويس ىف داأيإ ول يف يااسمل مرسلا عرب دش امد١ ةيزاج !داخ هنا كلخد

 ٍ م > هلل بلاظ نإ نبا ىضعبح نوهيتس رع لج و نع هللا انا لاق ايربج ايهنعام تلفن ةرملا

 وعام جلاد وذا ناو هيلع دئمارك ةدرسم لود هذ ل نذل نسل
 دب ميلا ةبش ميلا هدس و فال ضد ىلا درج نبا ىفتج ل اف ضايبل اب نهعضو و ةرك دك

 ناخب موكا دبع يذارلاو يهاطوب نسج يجف بك ف ةداسو ناهيس يدرب
 ناره مونلا يق منخل سلخ ذ ركب اطبقلا ا ل١ هللا سبع نع غو لا ص مدان هكعرات يف

 بعذاب هياّمكتأ نم ئصلاوع د رطس ععارطس ا هانت ابوبلع اعجاب يتيحان ياةنجخا شراع يف

 هربا دا كلا! لو كارطسلا هلا فلا امي دلا به ذ هتيم اناهيهذو :نكلبهذ يا

 ١ ليف ناك ادد يزهو ءاندجد ايدو هانمونامي نلاوطسلا هد لوسي
 ' ىلع هو ايوو اسحاق ارض نت ومدج ام نم نهنئ اهو هلك نعي
 رانك ىا ىوعغ برو ب خلا ةريْيكن يع ةهااقا ةش نمل اثنان ظساو دوما
 خيرات مرالدبع قارن ةررغه ارقد ملباق اياطخ نصرالا بار هوئاولخ هنعمل
 : يشل وج و اك نع دانساب ىش١نع دارجن "عورات ف نب دلا بحه سا|ىبلا ناو هو ص

 ملسن وأ يقل ع عوربطلا ريما نع لحال وحو هبا عمجن وكس يغب هلببلا اهل ارثك؟ا ذا
 ظ ' ”همجضرات يف نباد هزل عج ار درسوا ووو

 لها سبل اامزعا ذك حوت هيجاكلخ ال يددح يز ويلا نها لان ماج نع

 01 احب ابك ده و ضورعم يِلَك ؛ميلاو ايلا ٌقفم نيل ا
 ظ تهاكد ل دمايساوريرج نم هارمااهرنع ثدلو نهيلاب ةمكآ مسا رعبس نازو دم

 ظ | دارلاعو انوا ةليغ 56 ةنليقلااباراه ةاومساب «اريإ كيبم دداكحوز
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| 



يب ريع تحمس ةزجلا ضخ د بازك يه دانماب كرش اه نع طخ
 انوص ياةلماملا نوكس و نوملا 

 "رول هدوم ليج مرش يف اوهه يو دعلا لس علا لعزل عدو نوما ضد عفن فوج نم ينو
ملا وكب لإ نع هد امبط يف دعس نبأ نب دانج ابو

يلا ةرض نيمح ضم نيل رهص لادد نيثل يد دع
 1 

ملا تلح دك ربع درع نع لسا لسنه بقكب يدع
 تلحد ياةماّسلا مونرىلا 2 ىف تر

 برع سامع نب نغ ند هدلا دبع نبارباجذعر# ره اك ةئك ريغ نه د هدورذسو جلا ثقو ىف

 رك ذ و ايوبين ك١ اهيلجال ينا وع ىف هيلي ارس ايد و هب رج نبش رانما ةارها ثاخ د فيعض

 م اهيل ملد يراخجلل اكاعوج نراه وح | يي لذ امّرسبح يد اخجل باور يف اهتطنماهما

 كالا طلع هامه هنأ معزو ىضلاو سلام رس نوجتملا خلا قطب د اضخ مح أت اكدت

 انالاركذ د لح > يضهر الا ىف شخ نه بازيلا يتاهمس اسد ل هب تيمس اهيهاوهو اف شد
 دم ساكد لق باسحلاب وا هويمح تب نعازقا ه هد لغو ام ىّكَح لوّسلاو ٌطاخولل

 ديمي رعب ع ةريوح يناذع هك حن اذه را نط داعم سا
ب نه مدرحد هرم يف لوحد ظعملا ةبعلكلا ىا

 هلخ > نه ديلا ٌةياور يف د ءرسس

ارك يع رانسإب سابع نفا نع به لع هلل ار يوم نحو هربس نم عرحو هسه يف لح د
 ب

 ناس الا دارملاو يبل اع لطحرلارك ذزجرلا هطلن ابر عر د
 " ارحايرلا ناوابر هدا لعب وهو

نم ةدحاوملا ةرملا عدلاب ةين د نات لو رس لاذ نع هللا لذع لش
 ثد رجلا و ان نلا 

 رح ذح هاوهيس ضلوملا رق طقض طناف اور ينو مطل يف يدو جرش دنع ني
 هدنلا ربع نع ضر رهين ةاهورعو ابرلالكأ ةيلح الا داينع اب لد ومما هرجزلا عير

باور هل كر أصدالا بهارلا وهاع ىلا ىلا ةلطنحى 1
 هدانساو ةكبالملا جبيسع هوباو م

 د دصللاب يسم ودع نيه يَ دب د يف”ناعا يا لمع يف سطع يعد
 وا د أك هلب ١ ةددملا يلع ئلْطا حل |وتتس١ تكي ينل ١ يفو اند صن كن كه رو

 ىف ”هياه نم ىلا خام نجوا هي > نم همزلام نعى هرع هنع تلمع و أريد

 هيف دانساب ىن!نع ىسط:ىيبلا ىعلا اذ خولصاو ةنشفلا نيكس نه هيض ام عون
 برعل ا مند اك ناو ٌةرحاخ لفيلا لسع دانا لسع هد يرش لالخ يصر د كك لومي

 اهشرطملا ابيب ىن د ريك تيد نو كد ورو ركن وهو لسع هيلويَس اراك مش

 اه“ نعرط :يقيلا 5 هو ةينلا ّيدص عه هيبلقلاوا هين دبلا او دالا نهاد م/م
' 
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 | ل د هش يسب ادهم زجحتت 0: ظنا ها الضان خخ
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 الد د تح نمر حربا دجو يف همست لاح يف قي ناش لايفعت لجرلا خر ح أ يعض د انساب ٠ ظ ل
 ىتعهورمزملا شد ةاييحلا لوح نهوي يرحم علم ومع د ىلا رح هيدا عنضحا يا يد دذع ظ ان

 هر انزب لسملاةرللاع د يعض دانس اب ة برع نانع جلا ول ؛'يدصلا لاح قدصلا لعشملا ٠ ظ
 . | ةيغ انيس ل رج باجالا نيد. يقمرملقلا اقدل بضل ريل نيدللا يف هيخال ب |ىيص رمل 00-
 رخال|دارلكه لوح هديب أك هك نب هياع دلع نيد انلاب يا هب قكوم ةككم هسسااد دنع ىل انف ]

 | طوع اه ب يا ةرك خال يق اند اهبل كو براي بجسا يما نيه لك ملا ملا لاق ينج
 | دلاولا اعد ل | دردملا لإ نع هرم مركذامل ةباجالل برقا بينل اريظداع دم اذ كيخ ال دب
 هنيد لوح لذ لول !ةرمح ىلا لصن و دهب يا ناجلا فا ىضفد هعرمل قيعالا يا دل ول

 ١ نهيمكل ٌةروس تولد هدانسا ىف هببعاارجلا عادو تس بح ما نع ه لياحتباجالا نيبو ظ

 ُيدحازود ئىننا نعرك د ود ره نبيع هذ وكف هرم ال ىند ااعركب مز ول رلاولااعد 07 ا

 الل يوان ديوب رب ديضد واعد يضوصوطابر 20 |
 | لاسم يئوحو يف انحلا دس نبا نيل هرم ع يضلاب نييصح نب ادارع نعد ازيا صالغالا يل ظ

 َِي نا نسجيل نيسلا ع هيلا محلا اعد 1 ءباىيسم ىلإو هنكل دوك ذملا ليزللاب 5 ظ 1
 ' بورا ٌةوح د رف فص هانم ابرع نبا نع ند ناس حالاب هرم'ل انما ىلع هل هاذ اكم هللا لشي ا
  ىناؤللكولذ وج داك[بعم هيلا همركت هلطزلا هل مىكانلا تاوع نلا يان دنجملا ىريغملا يا 1

 اصادرصبلا كرب امر لد ةليلق ةظحل ضن ىلا يرها نعوض ل يانيع ةخرطىرنف 00
 عه عم انااعدلا نا ىلا ةدامْشسا هيد وبرشلا ةىلكلا هزه يقخ تذا هلا للا ف رك فاشن يف : 1

 4 عي هانم عين ماوس١و البراد ةركب ا نع بح 2 لح يش دووم ووضح
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 يعول د

 هل ا و و وسوم يس و سس

 ش 5

 . توما ند ىفوع و امي اع د ذا ىشوي وهو ثوملا كحاص انوي د ةوع د
 لجر ةدايزب يم عيد ردل نيمث اضلا نحت نكيف ١ كات عسصتضا هلا هلال
 نجلاب زواربسم تمام طال دل هلل ١ باجي انا ءلاص”ئ داص ةينب طق شنو
 - صاّقد يلإنبد دعس نع |ريغلا و بع كن تح هلوّصم تراص اموره لم داسكلالاو
 يلع هروزش ارخاخ ناك او هب | يسم ليط نم يلع مولظنلا وعد كك هدؤعاو وح كرات
 هاووس اع يلمس د هبر ىلا هيائيلا "حج هر ئطضا١ نم اسس و رطضم هنال هر

 دمت حا نع هاورو ةرارع ينانمع د و ادوبا يسملابطملا واع د(ذارطضملا محي نها

1 51 1 



 بخل اروظب ,خ ال يدرط فص د جدل اركذ و نان هلا ندي قجرلا ٌةوعد ل ئسح هدانماو ظ

 يييهرسك هر وس ىظملا دياورما ىد ىلا لاك مب كد ىبها لوهد همهار دنع كله د هن اىّيسم |

 : ف ييناتنا كيوب اوس هلي وع ياه ة دايز و شلطملاو ميلا يد ضايع يلح د لفم

 تاراحاا هيب أك هيكلا ةيبوكتا يازاه دحد ارلا نوكس و ف اكلا ضن ز ركود اتاني ةليفلا

 لحال ايلا برش !ىسا عدلا نال هش العلا ىف ّدوع د نيعبس لد سلا ةوغد ل

 نيب وامهند ىسل نائوع د  ىلي دا مضنا هنع هاددو ىما نع سلا وايرلا نع دعباو ن

 هبنح ىو ويلا لاح بخل رمل ةريخل ةرملا ةوعد و هولاغملا ٌةوعد راملا ىتعئاب بات هللا :

 سن بع نبإ نع بلع ىمهفخالا يف عل اف لد [يئسسم هل وعدملا دم يف لسملا وعدن 1

 | ذاعم كوع عد هاوس هل نك هيلع نوعه ىبع هيروبعل ىنوملا نخسو فيقع دازساب ١
 هالي ةلطا هل ٍِى اسرهللا نأخذ لمج ند دارملاو هل اىكب ئيلي لاهو دصميأعم ركذ كايا ٠

 هب |حخجا نع نجرل لام ذاعم ناهيكحلا هبحريم هركذاكازح لصاو هلع ندابجن يا ٠

 ركذو نينم وب نع اهوا دنا لوسرل لجرلا كاذ لات ةعاس ةلعاس نيو شح لاعت
 سبشل اك ناييالاو ىلفد نييحر دما نعاب كلقن ١ غرس ١ بلّصلا نال كك ذو هركنذ ذاعم ل مهل

 ماك دو هعازماو روما د اوس ١ صرنع ناميالاذ هيعرت تدااذا هتسبم تدااىنمب :

 ىف وب و ريما اوك ذ مل مدرب نم رهنت داعم توكلملاوماو ةرغالار وها يصن قح

 ٠ يف نجا ياني عاد عد ل فيعص دانساب داعم نعوداو ف ملا هددجام جاتجالا 1
 1 يدلل طم اىمتعتسما | ذاداد دبع وش الو هلؤي ئينلا نم هي يضاهوع د اياب ةرضلا
 سطر ض نع كبح جرح هد از لحب هرها نيحر رمل هملاق

 ايم ةرججل اداضف

 ل اق دزبق عد ت اَمْث هلاجد ايضجن دند اساب سد وانب هلام دمساو ىو نالا نع

 عري اهالامع لاوسلا ريكو هينجن هلام هكر كرما مولسا نيمح هو هش عرداذدل ارم

ىح اعرشس هيف نوذاملا هع د ىبع ىف هل ندد هلخ ع يف هف ص ىلام ا معاضاو هيف
 04 

 1" المك وب ي) اكري ياه عد 1 وع هلل وه يف فل وللا صو يعض دانساب دوهسه نننا ئع

 ةلاه ىلا بجاو هل ب و لرع ت اهيلسلا نس ين نال ب دئلرهالاو ككّشلا يا بيدرما يف

 يراد تابيّسلا ذا نم نال نيبملا لالحت لدعاو هيذ ةكمتس اما كرا ىا كي رب

 نع بلح نينه وملا ريما ىلع نهب ئيسخلا نحن لاه نب ىنن | نع ىث هضوعد دنب دل



 > انساب 00008 نا! ءلموملا و د”يمك م دحوملا سكت هضناو

 ادد فاد: ١6 شلل ضن ؛كسرع أم 3 :ىهصلا ىلا هش رضاولس هلو نيسسح

 ًثصلا ناخ هيد َةكش الام يلا هلع ابلّمَص ,ضك 77 ١ كرما اماما يا ةكمنري هلام ىلا

 كارد رباه عد لع َى نسخلا نع هر ف عناق نبا نامل نال ذاوأ ةاخلا هديا

 ىلإ ةدعاو ىا كسب ري هلام ىلا اغار د1١ ةلحوا |كهيش د١ انسح هن وكف تش اه ةككبا
 ْ نكس بلقلا هيل نطن ين'هنين |ط قدصلا نا هلحد هنسح نقي ام ند هين كت

 ! يقود > انسحاب ىلع نها ئسجلا نع بح ت يح برطضدو بلقلا هل ّىلِس ىا سدد بذكلا ناو

 هيلع بام وجوه وعالب هال هتك ىش دش دج هاذ كبري لامها كسريام عده

 أع رع ىلا واهلا دزب "هلل ايعلا لدرَت ىلا يع يفد كلان لذ عدولا ثاجر دو يزل لاق

 يدا ند ميرا لاعا هيل١ قلم اعز رعلا ىو نيبجلاصلا عرو ةهيداتلا هّضفلا وذ

 ظ ولبن ال بد دحب هيلاراّشملا يافمملا عدد ل ثلاثي دحلا اذه دارما وه درعاظنا لعانب هلك

 |( بلل لاث رع نبا نع طخ لح ساب هداه دذ ايي هن ىس اب هاه ةكرجم ٌقح نيمنملا جر د درعلا

 ظ ضتحلا الا ةوملا ند نيك هن نبااي نمرع د الط كام ل كد نع بل وا د طاب ثدح

 1 منيت لد تبح د اذاذ ةحود ميري لل نحدنع مادام تبا نب هللاربع نيعررع

 تح وللا دجج ثيملا ىلغ املا هركيرد ا دأذ ا ثوملا لام ب وج ول ١ انه هزلا نوس راياولاّ هعان

 باطلا هلا نس رعاي نيد أي راصحالا سم نب اكيّرع نب هاج نع كن الكام هلم

 نيديلع خرح هلك بيبحل | دّوْمد بسه نيزيتلا و باصح ىلّقل ا د ةانم >١ نيدعلا ناخ نكي

 كيلو نيكي نيعد كم يع دانابة دب وع يانغ كهن جدوطد حؤييزم يللي

 نوعا نم ااه هاو دحاي يا ناطبلا قي د ةرنلا لإ باخ نم تاقثما
 ' اهيلع يبطملا ةرجرلا نه و هاضرب قامنلا نش دح نع برص الو حامبح نع نم بللاد

 بيجئشم و دح بطول دبل نه ناكارشمه و منح مول لح ن اسما
 ْ ا عابصؤخبزم ناسنلاو

 ا 2 ةونمادكف درس هكر شاع اى.ملاد هلخفد يعارلا ب ومالا مح ىان اطيشملا نك بدو

 4 يما يئانسملا اوعدك رثه بد دح ازعح نازيملا ف سابع نبا نعمت نوي رضدرع لحج

 ١ ل ١١ ورادولسلا اوعوينو هله دارب اولح شما قار هناي اب ةارملا حامل"
 وهار جزع 1 ا ا
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 ابا وتتم نا اوكا ل ةعئسحلا اوعدك هان ند يسن نيا نع بع يون
ناو نل ككتدلا طف يكومل اس يا كوع داواه ود كوع دواع

 يأ وثرداع كربلا اوكذ

 ادحد 3 يه د لب >رب 5 ىليبس |ب م قمل مك وطرقت نا هلا هل اضع لذ مكن هك ٌةدم 31

 حا نه نأذ اهياع ل اصوكّسا يا اني دما! وع > رك زرع نبا عد هدب |ديصملا نه جر نع دريم

 يا هنهمح نخا فورحملاب ملابعو هسعمل هضكياع قام ريعز د اهعاّم ياا نما نم

ع مراكلا ىف ل 1 نب! لم اقل مس اوه هكدلع هين ذوحانلا ناب رعي هل وعد هكداض
 نا ن

 م. بصدر نسانلا وع د كفمض هدلنماو لامن ولاوعد ةم شن بوبدان يد اني لا
 .. اوتاتن الد / درعسُم ولد نذاب الا اهف سرس لذ داولا كمل ني اخ دال يدا نول ىضعن نم

ًاطقتسالا قولا ركذوابوجو .ويجشلف رصنلا هنم بطواهأخا كدا ىمتسسا !ذاخن ىو ظ
 

 رداف 'زيبل ين نأكو بباسلا نباطع دج بياسلا يف نع بط موصعه لل بحاووضاخولاو ٠١

 خاسر جز مه اريحابّن ذوب يرش ةذاضالا ناجحا يلاوه د. بص هدانساودومتم
 ابرحااج لم نوما ريش ردت هديرانلاذ وتب يسن ذل از هوو
 ف دصو ىع هلحا دي زرع نه | زب داش ا ىول اغا ضجد لكاسا نم ةفلب أم يا يهل اعا فطن م

 مو هه السحا مزن نم دارملاو هلم ةلسسارخ ان نع هوجو نل لذا ب اظفلاو نيكعي ل كوة

رو نسا نع ,تيرملا شانملاو هليرجلا راثدلا قف ناكني الا ظ
 : !لاجر هلاج

 يف نادل نه همام حالي اب يو نصرت "وكدا يد يراهم يناتا فارع د
ركمسع ن!ةماشلا موي اع هدي هاذا يف ىراوصاو يف |نيع ١

 7-3 دانس اد ىشانع 

 دلل اور لف زق لبا يا ة د دشسملا اطلا قو ميلا ضد لطشملا نب تاوؤص اوم دك نوزعم و
ئه بلل ين ردصلا مِلس يا بلّملا بيط ناسللا تح ه هن اشم

 . متابجلا درا و ىئسحل ا 

هم درسا ن اكيهرلا دبعابا نيك مطصللا يل وم هانبؤس نع عبولثلاٌة د املعن ةرسلا و
 0 دار

 1 ان اوؤص اوعد هك نسخ م هاذا ورفسلا يف نيكي نح نإ هزيؤس بَملخ كك ذ ىف و٠

 2 هن وبكو 5, هارللا محا ىوخ هللا بحااهو هل ذو هللا بتي نافذه و ذوب لف لطعملا نب

 3 هني اك ذكازرلا نم ىنجل نا ةوسلا نه نوع د مك ف صبملا يد )ره نسحلا نع دعس نبا

 1 ظ راج نا و هرم عاج ناف اردهالا مهين اليا هج ضد .نطبل دوسالا اان يرحل ةياور يف

 فيهص دانس اب ىنارع ئلا نع بط ةعاوا ن ايأادبع ىل الا ىالخ ىب رداانشمان ين

 توسل ع



 ال انم ئيلا بحاصل ناذ هياط ولد ظف اذ هني د ينم سلط نم يع  اياوك نا ينج هوع د
 نكس يا نيني ىضدرملا انوع 6 هاورازكو ةربرح بلا نق خدبجلا ةىدد بطلا ةلوص يا
 | رياوسا نه هااؤنل يا ىنأت هلل ا|ىيس ا نم مس نير هلا نأخذ هيلع هونت لو هوا وعد قا نيش لا

 ١١ وكيس رح اظلاثيِحْنح فش وه هب درب يلوار ارم اهل نورك دو هيد وصل اءلو اسس نكت يبا

 ١ هشساع نعنن هاش :عرات ىف ىتذ ارلا يوكس دد يكد و رم نين الانا نس و واط لعل در هد ليبلتلا هب
 نع ينا َناهرككا نم ثءازبلا د هركان ثكس ١نلوح يني ليلع انىزع و وطصملا لح د تلا

 ١ ىضنلل د نقرملا حريم جرح اننع ميوفعد لاق سها رييصملا منذ و نيه ابا أمي هللا مركب يار وه الا
 ايك ارامل هلا أهم ياخ تلا ةيرملاب ياود يفو ةنيطملاب نه د فيفصد انس |برع نبا نع امد

 تويم و أهيم ىلح قل ضر الا ةبرن نه درس يف والا داوي د ونوره نم و هند دملاب ىّمد ابْشسح

 م ليدل و ابا ربجلا لع افلا باذن دل يا هلع اذكى نحال يد د رف يعض د انمابرعنع ىطاهند
 ١ اور كرلا درع كرا ارمع مد. كنب عض هدانماو ىلعنع مخجراث قر اجمل اننا ايمي داش
 | عاف نع اييب ىلا اهئول بضع هاَس يصوا ةرزعل اب اني يا نيف وأ > وسن مذ ني هيللا ىلا بحا

 | تكريس تن ةقافل ارركو ناكل قد د رذكوح بطي وا دورس نبدا مذ نم عنا اهصد نان
 طوروض» دأنساو ةلجومال وكام نه لاود هررم نباو ميد ولا هركذازك :مع اهل هيع اذرلا

 ف لا ةرنرع نإ نع يناضل يف نت نإ و! دورس مد نب هللا لابحا ارمغ مد

 ناييدلا ناك نال هس د١ أن نارانلاى ع مارحرساي نم راع مد هاو لازن وبا هيك كموملا

 ' رازيااضنا نع هاورو 1 نع ركأسمع نبا هن دب ازحا قب ىلع مرملاب هرج و ناريزلل ارحؤلطب
 ياك هاذ هاهارح اوهرحو هلالح اولح اذر ؛د اىبح هللا ب انك عهار و دق تان 8

 اهْلِس اعاي ةكمح ي'دح يا كو > كل ناهبلا نب هين دح نع ك عّوتسملاط للا و ينبملا
 ةين ال تا ذا ة[بسحا تل او م ىبنتح ىع د ن ذاريع نم يلح فلا بيدذ نه يرش اذ
 اجبر انساب كيد اع نكح نخ.» ذك ذبل اهل لاقح هدشيماع لع تلا ياهو ر ذ ركب يبا
 طرككاه الحا هب و لسملا ياريخلا ديد نضد درع مل يذلا يف اللا ياادنلا عن دحاعنا د كك

 ا يد كليه : دأنم١ ىف د ىلع نبا نع > اهلك ىفث اند ١نا5 د لسم د رك ةنينح وبا لاثد

 || داو قلطم هلم لام ب و ناماو ةمحذ ىل نص صاكأاب دارا نهوملا رع صن تاكل ة نتع
 ودعت لاك ديد كن سسح حانساب ىعاحللا نب زرث 'ىن نع تن لسع دي ند هنو اطخ ليما نانا
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 م محك

 نه تااكلا ناولعا وتخ ١ ياظحلا لاك دمع! هي ددنمم ىرأهر دن درجلا د د نم بعام

 ' ده اع يرراب هنو يتلا لا يددحلا انه ون وميلان وابباج عدد هيلع ويا
 درهم عنب ذذادجو ند داثم يا لسملاّدْي ديف ذلا هذ د مئسح د انساب نسامح نيا نع نع

 ايس نيلجزلاو ني ديلا ياسا نركم' سماد طونمانايزج اوك لت ١
 ننوه لبالا نالرثع ءباوم وانلابةرثسع ةياو رلا نعد يف شد اًمبلاوبا لاق عيبها أ ب لا نه
 نيدال هل لّمع انهو لمع رملا نيد جيم ه دانساو نجا امن امنع هاقرو ىس أبع نبا نع تن

ركهد هللاب وتخغو هي >ويدل ارب د اذه نع تس اكل ا وص ليمشلا ن دل هل
 ناجى علاوي و

 همفش أر اند واب هجران يفر اجينانناذ لاغ الا ىلع باوملابائكيف

 لوا هقاتعا يلة يف هتف ارانيد وبلا ايم يف واهلا نوه ق ياهلا يبس يف
 يذ وه ةكهزلم نين وع ىلع قا ةكله ! ىلع هوت اةز انبذو شدا نيكس لع هب ته دم

 ضن ول رربم رانيد هله ي داضيببلا ىع اهلا لاح ءاكسا ىلع همَصْفنا ي نما اوجا اهيلظعا

 رمكأ ل دب و زاره وا ةمجاو اهي وك نه معا لهال الع ةَوملاَو بح ارحا |.يلظع ١ ةلرخو نص

 نذ١ يزد ؟!موح الملع لحد نخ ءامرح لجرلارادىا مرحر اراك ةريرع نأ نع ماباذي

 رهد تم أصلا نب ةدامبع نع بط يح لياصلا عك د هد لنع عمل اماما عف ديد لنا لست

 رج هل نيم اذب املا يا اعدلا يلع نه وملاو ِي ادملا ل يونم نب لاَ أكيسبل و هول ننوملا

 يلق اول ميسم هيد اًملاد يداضنا+ د ل نك نحال ارج ار جامل ارهينم ال نيد ن كي رش

 يف ايوا فيح ناهبرتد زشازعلا للا و ىلاهلاو كك نكن ان رشس رجالا ىف عامسلا صان

 نأف هيلع يش اعدل هللع نك ريل يلع ل دل اك بعض دانساب سابع نبا نعت هزي و الخال

 هلع انك رثسملا يع كارلا و تن ددلا مانو هيللول د بان ملظالا و هبا ون لْنم لذ ىنحلا ةلكذ نصح

 الون وع د بارك عش نم ءيلع وشو أىثح دوبتسم نبانع عرازبإلا فلوملا لك نم كا( : اممم

ساو دوئاسم ىلإ نع و يدعاسللا دس نب لميس نع بط ىلنا نع هباوصو
 لارللا قيوم دان

 هنلاو ٌنِيدح ىف 5 بشار رد لع رجالا ذا هاو اسما هل رجالا ٌئلطع يف هيلع انك خا يلع

يلع بْضو ار( ذ يهري فهن ب هركملا وهلم يان افهللا مْ انإ بع
 نع اسسغلاو غ م 

 نمسح دانماب ىننانع جرار ياض يف يَسرصلا اين دل يبان !ببمصحلا نب! هنري
 شل مزيد اسم اوجدي زي يل ةاهدلا سلي غزل ةدحول ديم لادلا ين بدلا

 ول

 0-لا بصل
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 ظولشملاو ؛غدملاب لاج دل اك بلوك هي دانس اب ىسس ١ نع ىض هبي نأكل ذا داهملع بش ةيبص اذ
 7 ا اهيرلش ود جزح درع تب انوع ازكعهجاجْنل كثب دخلا ماع شخ نبع قمل جدلا نم
 ظ نلا هزيع ىف ث ددي ىف اريركن اذ هنت اطلا نحل اب هياور يف مهن فاني 2 هجاجنملا
 نيدل 7 لاحرلا ثاّمث هلاجرو سك نب يبا نع عةرمخ ىلا لبمل هنيع ىص داكار دالا دعم

 5 داره ضاأك ةمندع نيب نوبكه نهعّلا هز ىسل هرتورش نرسل هرذص ايدحا عضو ب
ءاَمْس و هل و دح نعز اجن هب انك ه ٍساكربع و ش ا/ةياور ىف داز يسم

 | راكا اصاذل الاو د 

 فيك هاذا اكن عدروعلا نع ٠ ندم يل ادد هدلاو نيدل ار وعا لاج.نلا كك ةركأه نج ىش ١ نع م

 هياط ءابنيع يدحان الزجل !ًدياور قدل مضر اهب الاثرسملا لوقو ذرب عرلا دب

 هنج هاعم هريثكاذلا نخو ميل م رتذملا لانج بنع ةبدك هش ان يرحال واهل ونسدن
 ابسرانلا هلكت ن وكت هاا دري نك هران هلخدانه فاران كتنحو هج هدانهر انو
 ظ هر الاقرانلا لوخدل اسس هللا 115م ن وكت هايإ همي دضمل هثنح لخ دا ئه و :نحلا هلوخدل

 ١ دلل غلي لد اقلطعوا جو رح روي ا كل كثوب ال لاج ىلا اهلا نب ةضد دح نيه موخ

 |  نفانع حاج كسانيرثش اهنع طش امه اننا لع مون دلك ولملا ناخ "كمال د دي وبلا

 ناس ارح اوف لاق ٌثرشملا يجب يا ٌثرثمماب نلب ينج ىضرا نم ري لاجل ردا ديعس
 . * ايفا هعبشب ةيصاخرل اب عاانعم بوريك لن ل مو ئيس دارلا نحو دولا خلا مب
 ارئارش و عملا زب تأمل | وبلا صد ئكل عج ن املا ديو ن أكدوهلاو ؛كأزر لا نع

 5 افرع ةايطلع يف امي مميش ينس داش مدل مسسملا ىلا ارت الأىا ةحويملا

 انف وم دعب اعرب ينهحررطه يا5 دونم ىبضو هيما ةرلت لاجل يصد انس بركب نع
 لع نم هددل و د اها دب تلج نولد كندح نه واح نيس اطخلابادشا تل داو اذان
 لما ليرملا لاق ٠ّش يفر ونعم ونمو ه١ هرزت لاجرلا يلي دلا اور اظنل و قوسنما

 ناكركل ذو اييوعسم ريدم اهلج ن اكأذار يم لن لاينر وبسملا ىدبازلا عيغوملا ىلا
 اهيدان هما ثا اد ولمس لب املا ثلاقد ,ثيصع ةدلح توم يدب ةماح تن ا/دها
 ىض اخراص سه اوهلا عود هسهو اين دلا يار املف هنعام وّعشيف ىنطم ىف ديني رو

 نك يب رح لا لوتك وع ايظع انه يا ةدابعلا وهام دا كركتم انو كرف ريح يف نع
 بد هاعيرح ليد يح ه١ يه |ع ضرعم هرلا يلا ههمج و لضمه هلع أد نا ىلع هيل لدن ظع الا ظ

 وك ف ظ 1 ١ ١



 يك ارا فاهصئاخ امد يان اعدلا# دوج دباس اب اوبل نع نس ن١ ناهنلا نم ح
 3 دارع الو ضالخالاودمح ومش ةّدِسَح "رك ذو هاوس اره ءلها عاططن | نزع هللا اوع دن امنا

 اعلا ل ةديه نا هدد درع لاكو ىش١نع ث ايفو
 ث لص د (تيح نعول ادن هرمحرللا اتفه

 هفلفم "نذلا دا ونإ نالا هل وحمل سجس يا ةنمخا مانشم هلصلاو نأ ن و د نكمل اهنلا نوي
 الخ عرلا كك فيكض دانساب ىدامع ننانعر ةرادّسا و |.يظفعا ءولصلا وع اطلا ل يف

 اجد يذلا ه درع يا نيدملا ةارئو مولسلاب هوردع د ابنأك هيلا و وبلا عخايي مي نموملا هدا . :

لي قا ضد الاو تسل ارؤب 3 هيلع
ىلع نع ك عاييبدار ب يا نو

 دي" اهرلا عاطتفا ميه و 

ادلا ىشش تن كذا "ةهاك الاو عروس نا ذ هلا نيب
 يي نان دوح هرث وع هّدلث ولاد ق

 اكداواعدملا اه وره عينا نوب باريس :ماّمالاو انا خلا نيداغع دللا لت ديج داش اب ىشن١ نم

سن اعلملا مك ىنيوضد انساب ىشا ىع هرسفالا مولي لش انزم ىلع لكن أد هناداو
 ب ي

اعرلا وكعب ىسا نع كةهاد الا نيب دنا ذولا سد اة هلصلا اباوزرلا نيب اه نكن ارزملا نيبام
 أ

 هركأ و هج كراسي ناب ٌثزرلاا يق دبارب رسكأم رببلا ناو هش دمالارسسي هةد وهب جن امضملا دوي

 السراو مهمات كنيصع نااب ٌقزرلا مرج ديكلا ناو ؛رك ذ داىرّس كادر ناب هدعدامو

 رو ةرصحلا اصف لف زرلا نامض داس المد د هي الا ءنلا باح 'انولب اك معان ولي انا هيلا

 يم ن ابوي نع كااوح لاو ص اذن الا التخاب م ئخالاو هل ةراتو سف ةداندسالاط
 هداوعا نم نوع يا هنلا دانجا نه ىزح أع للا 0 هأو داب هيلع دءور_يع رايد اش داشللللا

ن املا درب درج هلويم ارك ذدكأ 5بياصللاو لبلا ود و براملا غولب و اوفا اضف ىلع
 دو

 هد امك هدلا يف عوجرلا و مب ىعرلاو اعمل الع رصلل ,نوت تيحام هلموسر نام اسباب نإ

 *دلصا وول ره يب املا يرسم هلا سس وا باننا طع نعت هذكران يقركاسع نبا هدر
 ل زافلا بلا يح بوس يا هراكللا و بي اصملا نه نين اون مند اعنملا وم نبا شيبدح نه يي دل

 يدم اب هلت عزوف هوك نه لززغي لأمن د مذ الخ زيدل وح هسيظري وا لاني مل ,زاكةرصبف

 * زنغ ذ١>و هبت او دورحا و د وهزلايااعدلاب ارزلا فرح زك هيا ابع ملوش ررعملا

 + 4 ندر نب نع حايحالا عاج الد افيو اكره وف لانا اك كو
هدزج ,نلا « >اراذلول ذا لبن !درب اع دلا ُقانيل هداساىف ناب

 هناوو نلا ب ايدل عداع

 انملاب ليجح يتاح هيلا نع برجل اع نما مك نيو هدانا د كريتر مه يبا ئف ىلم دبا و



. 

 ... هم يق فر هدا يلا عدلا عضريل فن يب اد خي ع يقادلا لم يا لوول نبا
 " قاض !وملا هنع هادد و يلعن يشلاوب ا"جاجالا لو ين كليسس ولا ىوق ,مولع و هيلع ع لصما
 ظ د لش ءسم ولع وا هن د يلع و لص اهلا ةدلصما نم داقتو ابوجو نسي عردلا اضم برل

 نع طخ طئش لملك نع ىجن داق ىزحالا مد ىف ازد و ةلصلا أذ بجو ءنم هدد
 اج ريح ىف

غ ري ان ردا ملهاز للا نع وب نع لب ةاود انساب ظ
 د رمل موناملا ين اول ياءضرا ىف هلل امين او

 ١

ناززيسملا دحا يع نون نجاح ليضق هلو ءاخ اج اولا اضش نع
 ل اد يف ١وف د١ ينمش ْ

 1 اق“ هان نم يللا الخ بولطلا يصح مريس غذ ان كبذامص ذا ءر لا كيت اهب هد

 0 يا" هناك مدل ايدل نم يب خلا ذا يداي ما اكو رايبدلاو ودل

 نم هاد دبس عب
 0 ي م ومضاد ةرخ الزيغ يف عمم وبدا نكي امن. دللا نه للعلا نال اين ىلا لها ىلع

 ١| م22 9 عالملاو ةرلصلا للعالم لعو ىلع يبيع هدلا عدد قا ل نلو ن امض انه د املا نم

َ 0: مارخ هرذ الاو ابن رلاد دح او انا رانداو الا موسم ال اك ندوه ىلَكف ةرحالاو ايبرلا بح
 

 | - ال هودبع الخ بعهاولا نح لد راولا بح و بس الا تانج نيس ولاه هاع تانج نال ننبه

لاجر رد هلل ندر ىلالاث الثذلو هرج د ىف زفملا منح د راع نحيف اهطالو هراننع اذنخ
 ١ ْ ظ ا

 | ١ سابع وا نع جاهم راثلا لها ثيم أ "نيل نع ا اكسس ١ نيع هفرط ميلع هددا بجو
 هللا اهم نكس ١ نوح رظ الا سيت "ديف وه ذ اهونشم يا رمح ةولح اين دما أ فيعض د ايس
َِط يضحالا رو رنا لكان رك ١ذاعوهيبل /

انام وملا ما مل كلها ٌثراحلا تنب موعد نع 
 

 ناش ةرارع اهئاو اهءاندو اهلاوذ عرس يف هب راسا ةمطد وح اين دما كك يعص هانسأب

 .. ةرضع لح ايندلا له_فيعض دانماب اشو يفإ جا دعس نحزج امي دارط و اهو لج ىسانا
 اال عشنا يئااهبذ هل ةكروبب ل هلحْم ىل هرتعاح نحا نش لظنملا نسمح قاذملا ةميط يا

 - ةورفد و عرامشم قا ضع ويم ترنو اكمل اب ةزحالا ف د ينقلب ايد دلا ف اهيس هننحا

يلطلل الر يلشملل امي رخد ياز ندا الاله اييقخا مويمل سل سفن نهّيْسا أد
 كر نحو د

 جم درا زع طوق ز حال ةكبك لونه ”قطاو اك اب ايدل نم الح نال ني لاق
 ثررشسكا نع طم 6 لويس ضخ ةضور يا ضخ ةولحابن دلا ص ارث هلاجرو صاحلا
 © >رواو ةرعالا يف هيلع هدئاهب ان جو دزلاو بجاولا .ثح ف همن او هلح نهال ام

<. +1777777712 
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املحا ءحرع ق هقفناو ,لح رع نه الام أهيم بسلا نمو يايا ءدلغ دا يا يندم ظ
 داذ نن

 هم اّسلا مور الاهل هل وم رو هللا لام ى وعم بر ةوؤشلا هكر دن مل ناراانلا نا وهلا 1

 دادالؤهرا د اب دلا ف باظحلا نهري دبا نع به هرخالا ةعرنم اهئ اذهان ملام دل ان

 + يبس يل ,ق هلخاش دلاو يندب ١ بع ىشيع عم ماش الارادملا نم لورلا دعما ن امام.

 اذان الا املا نم دصتملا ن ل هل لام هل نيف لاهو هل ادولف انادلا راد ئكب اراد مس نإ ظ

 | لفعل هل قمع ال نع مرجامن و هل لاهان لاقي ن ١ ئيقحل دداذم يق هفلتا ل بّزولا ظ

 ديداسإب اذود وه د يوسف ئبلا نع بع ةرسساع نع به جس دلل يف هزم داري و هرحالا يف هميم

 ميما ميقا نم ةرحالا يف دل دعا امل بنملاب نم رمل يس ايدل ايل ياي دلا نص
 نلبس نع حط ةردرع يبا نغه تا يح يجب ازرع نس هاه اما امل هبل اب ضال ا نحو

 اه اوما نم عوني زددل نوما نيس نادل اك باطتخلا نع نبا نعر اري !يسر ني» ظ

 عنب ةلسلاو ملوا عب ةللنس و دل يف ذداكت سكت زع اذا نيس يف ناك مرح

 ياء نسلاو نيسلا ىراخا دلا قر اخ ذاك فلوملاهركذ بذجلاو اّريلا ةلمحلانييسلا

 نحت ىف ن أك لجركهحهد َةرْك يح نه وملا لم دال املاو ب ذحلا
 يلا نفس او ب ارعو

 ميم د انساب صاعلا'لب درمت نا نع لح بط رخ حارفدلاو رورسلار ايد يف خاسسن ذل
1 

 1 ةرخشلأ مايا نه مايا ةءس اوموس ئل ولا هطقسااذ ىلد دلا هجرخ دنع وعاذكاييلكابن رنا
 0 نع نص ن د دشن أم ةنس نل ام كبر درع اموي ناو لجو نعل ف رك ذو هجرت دنع هان

 م ةرايسلا مولا د دعت ارك ذ اجرع يا انس ند الا ةعبس ان دما ع اضو هيد انساب شا
 هيد ةكسسم هل ب دححلا ذيع و ايندلا ىلط شو ألك ند ةعبسلا ثعاذاذ انلااجرحاف انا

 ليالرلاب3 يقسم اد ضرما لا تصح لعبل طل ذ نا ؛ ١و "يؤلم هعونصم ءظاؤلاو

 ةاعوط ود هظاؤل ارش لااا ىهرلد عمج لاك لب هاذ دانساب ىنمجل ال هز نب هكا يملا نيم

 هدر ارح عه هج عمد ن ال أهيبداه ّيلخ أغاو اند ىلا ابرسخ مم يع يا عام اهيكاشللا مك

 2. نيد يلا هن نائبا يف لالح ببْط |يف حل اصلا ةارملا اهعاتمرخو يلم ادا
 ١" 1 اذا ىلا هل وود بن حجل ف ةخاصلا ّن رذ ىلع بلا لا أاسللا دع نام مظفعاو اش عبسب |

 1 ا ع ن م يح دلاهو أبيض ىف :ضمح ايزع باغاذاو دال اسرع ييجي

 1 يا من وعلم ملود لح ووع هدد اهزس ن اكأه هلا ايش ام نوعلم ةنوعله ان ىلا كك نع ا
 هنآ ١ ٍ | 1
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 ةرحالا نو اليدلا يولرتح ىف أمك ارزرص الاد امش الا اكورتم وا أيذام كورس ٌةدوودس كد رنه ىا

 .. اني ذل وأي وح زب سرنشلا تزع اهيل نوعلم ارث ىل مه ئسح ه دانسا ورب اجنعاضلا و لح
 هيلع ٌيَنْحَو أريد ازكدالا وأعو هنلا نك ذالا اهيت ام نول يوعلا ىلا ٌدي د وعلا نع اميل اهاذ

 دوبد أييضامو يع ياا لعتم وااملاعو ىلا اداب ملفا جاور اظن يللا نب
 ظ را مدللا نع

 ينع اناس دملا نضرعام ىلع مد نعلم اذ أهد دوشعملا يف سنا يلع لادملا عه نبا
 ا رك حن اذ اهئذم د امين

 هد وقله ىلا ليوججل هد دمت د وسم نيا نع نسلح ةيدرع ىلا نع هايم لاو يسمرلا ل واني

 ةضاكإلود وهالاه زهن اخ ءارالارك ذ هاركتم نعام د١فورعج اوما ناأهنبواهن وعلم

 , اهرعد بد فرح هسلش فرع نم يل لا لاء ء رحال لحما طباهم تنين هن
 ْ ”داوسال نا مل ئثسكن او رح ند اند دللا ةوارع هجدةرصبلار وند ده اش ةزحالا قرع و أمن دلا

 | ا ركاذلا + كرب هلا لانس ال حلا ناو ابحت هب اذراع هدا يله مدح نحل لا ةزحالا يف

 | ١ ومججمط ذالك 6 ىميلو ئربعل ئدوملام ّر دودسم 'ىنانع راب اركتلا ماد نمدلا لان
 | ههلادللام,بحا نمو ىل اعّتددلا هجو هاب ىذسب !امالا ادد امن وعلم هن وقلم اني دلا رك

 ||  |درارلا ىلانع بطاش دلا مذ ىف نال سلف لحل يلازدلا لاق هسضغو هنعلل رش دمخا

 الين اع هما نم يمخ يل اند زد اخ نزل لال هن شنت هلا ىلا كدب سايل دانس
 يف يقرصلا ابملا نئحرلا دبع و1 هزرع ىونح وح دامو فرصيملهارعا اين داورس نسم دود

 ىعو هلوفصم فيك نم ول اوفي ال ابندلا مك ف صض دانس اب كئيب اعزع صاب نك
 م امملاو هطيحخ لع لاجل ا لمح ىمولذا و يلا ءيسد١ الا اههيبلإ كرب ولك هو ةلدو هريس

 يدا اضحا أ هنع هادد و كسب اع نع لال نبا وموتش ١١قدام (ةاخ مايد س لدار طنا ىلع

 ش ”سعنلا| يعوا ثعْشل ان زملا يا يضملاب ويش اب بهن هب تاه دالا يا يصملاب نمتدلا

 ظ نيليبام ىرسللاو ةيسفلا نسحب مد اخلالا ناسحالاو ئذللارمزظت امي لولا يا ةومسكاو

 1 درعملاو هل ند و هد ارك يا هل ذي و هن رك ياودعلا هب هللا هم داذيلا ناش هنا ناسحا ىر

 يهلك عفن وباو ىنسسملا ب١ يءانسلا «نعح نم اهربلع بس ريمي ام ثار وكذملا لهن ىلع ثيل

 لا رفح نم يا كليرملاب ردم نهاد دلا كربلا دبع نبا ةىلظ نع يومنلا ظنا باتكو 1

 ادلا لارا يف عنب دش د هبال هدلانذاب ه دنع لصتخ وهاتارلاو اشداو هردمو ظ ١

 ظ اددلا عون لمح ليس ال ملاك هن ذاباملا ضي الو يشم عملم ل ىذلا هدناش ذاب هفدك دا 1

 2 د 75



 ذي يروج للا ٍِ ص

 عيس ياعم ود وردملا نع او نا مك فصصض دانس اب سامع نب ا نع عيان ونا و ضر لولا نم

 ضال؛اود نروكتال صاعتسلا هاو داب رت ديو دال ١نهاس اب ,ٌقلخنم ههقن هئل اس نيه هن هيلا

 عقد نص ليس لذ د هلاث اذه و بابسا ديو دالاو ههناوع ةميّتحلا يف يف اتلاف ةلحل اذان عم

 عمج نيو ادرلا اضيا بولا رع داور و نب ابع نب نع بطملا يف ىبسملا نل ار دولا نساوردلا
 ذب لدن هل مينف بركن وعأم دارملاو يد دااوع وع د بنرهم يسراذ بن ده د لاه ئاوي

 ر راكي واس نه م اج هب يل اميال ياام هب هرتا دول ناوي دو أسم هننم هئاوفشن ل

 يذلاذإب دلا اه اذ لمحا نيب لددلا ةيضعت هيد لمت لم اس هه هللا“ وييال ناون د و هلع

 ويالو ديلا ناب دلااهاذ هداك ثم نارطخبال هللا نا ءىضاب اكان اناشن هاف نلارمفن ل

  الصوا كرت ىو رزم 2 ص ئم هدر نيبو هني أذ هسنن دبصلا ل ايل بدها

 ددا د3 وا ا ع هركإ دمعت مدل ا نافارركذف د ةهصررس

هذاخ ىضعبل ىوفس د بصل بل ال اب 121110 نه يذلا ناويدلا اما و هلم املا دبكات
 

 اد د اصتا عيد وح اني, ب ل اظن نأ ديال ياّدل اوال“ ىملا موي ىناضملا مورد اد وكيس

 نا ىلع لل ديل رشد ١ ىف وللا ”نيد هند رعلا ىف لاق ىلح يف امك م وصلا جا عري روو بل اهناوغ

 يفد ءلاسملا لع نس قاب لان يا محل اصارطفب هلاكزرلا

 ن اع لجان مومناو ةدلصلا ىنح د اوظض هت طبل تح امن ةوبل كذا ل ؛نوؤمو
 فردالا ىقد الا ةكردلا هيلع درو يد كالا هس اع نع كح ىلا باب نه أه رؤت نيدل ا

 للا اركان ان وص ناويحا برع ادد ل قي دص هده اهو لاس اكد ثيدحيف فان أك

 ابي اع رجلا عناق نب اعف اننا نم دصملاكر نجل لم ام يلع ةساع ال ىذ ة الصلل ظفوو

 ركذ ثيدح دوحا لاذ هش وه اسد لعموم ,ةدع 3 ا هرحاو هما هلوادجا نزوب

 يب دحلا مان هلذاورع ولع د دص ٌيدص9 كن رص ىضيدإلا ةكيدلا» دانس صيد

 عتاب اركوبا هب ايست كلذ قخذانل بددنو تيبلا يف هدم هتيبب هلا دوس ني

 همك دانساب يراصحالا در ىلا نع برتملاب رزب مدرب ىلا ةمبس لم ارنا ن وكلمه و هيدا ٌةدح وما

 هبس نعى ركز و ورع دعو قب دص قي دصد ٌقيدص ضضيب لا كيلا رك بازك

 فيعض دازعاب اوه ىس او ةرسياع نع ٌمهاسا يل! نبا ثراحلا باند امرها

 00 باسو تم
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ه ند داون ازعي د زاد عج ىسلطا لثم يضف ن راسن وِ وبه هذ ليج نم
 : ددالاويد بلقت دار

 أ 1 ١ هلل دئد جوملا يلع رادلا طا يف لصالاد ىو دو راي دلعاضي اهمخد ةداود يف الن ذكو هو

 ةس نالحم نادقهنب دل اخ نع يهمل يف ةنسل صان يووبلا لودلا انه دارملاو ازاجج ب ابغا ىلع
1 

 || السر ل يد نا نلوم يلع ن الن ىن اث ومعد ف اجلا يم ئالكلا نوما وذ ءلصوملا نوكسد عملا

 ينازل هنيد ىسرجب قيريبج ىبسيبح بيبحو ىريح ضرع ةلاىقيب هلا ككيدملا يعط هذاماو
 نع هاجنرا هل د هنيمب أك عبرالا ث اهبل نه ل نيّمص الما هد اريج نه ادب ىشمع ”هئلس و ىذ وع

  فاكو ميد يلا ةياور يف داز ىلخ نه ةمدراو مالك م هسزاو ناش ا نع ةقدراو ىيدملا

 ةلظعلا بانك يف عيلاوب او قع أير ناكاذا هيلع د اًوع انوه ثيبلا ف ىم هيب ىبملا

 أمرك د لوخ دم لمي يا ةولصم اب ن ذوب كككدلا كرر دلل يف لام كرك ُثِيدح وهو ىسا نع

 ان هن ل نه ظنح هتيم يف * انها يلا ضبا اكي دنا نمابرجت نا ذا يلع داّؤع لاز رد
 | زي قردالا ةكيدلا إذ نا ةبرقإلا قلها عز ظذاحلا لاق نت اكد حاس د نط عرس
 يدص قب دصو قب بيج ىضيب اللا كي دملا هلامسرا شع الالة ع نع نبا نع مح هلام يف بكيت

 قيللادل اب ككمدملا كيد داح امين وبا هركادثد اهلوح ودا عسو هشاصراد سوك و دعو و

 يفرا دفق داارتساا واداز سصّداور ىف دا أره لمع هل عر نملاب عردلاو أرعيبس لش هل

 رب رهح ىلإ نعذ م طب ائنلاو ل ولعل د ل اهل اىشعسب دحارلاىاثجللا ضعبملا عبي يف طرمشسن

 . مجو لع ناكذاو زيكومت ةداكز حْرَخ ماذا نكطارتملاو زثك معد دلا وسكر انب لا رك
  ثجرحا ناك هيالا هضنلا و بحذلا ن دركي نب ذلا و ى اهث هلق ىف لح يد ضدي مل ىغرالا

 د اب دل ابر اس مك رب رقد ىلإ نع هر ق هند درب باش دناو ربطت ىسلخ ةداكذ

 يق دعاسملا ديما نإ نغ بط برومو قط انسلا مق د نأ ئث ذزم يش نيب لضخال
 ْش ًامهمب ضال مكر رملاب ٍِع ردلاو أيونس, اضفالر اندم اداب دما ئسحوا مع دالسأب

 عوزملا سسك ار( ذاميهش كك د لحم يعش يسكلاو ارللا ثيل قرم وب جاهل ناي“
 ٌثدولاب اهب كرم صياذ به ند تجاح هل ب امنيه د بهذ اهيش ناو طبل تمد يا

 / ضب اسلاو لولحلا طرعلا يف طشيف ماهو ذخ ندم صملا و دملاب ادددامد ثرعلاو

 || علب زم لصو صّس عا نوت صو ءطنح عاصن ملح عاصو ردلابصردلاو

 ١ رانبدمل ابر انيرل ارك عب هد بيطنحلا لق راسم لابد يفإنع هدنسم يف رراحلا قلوملامعبت و
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 السلا يقلب لارملإ ركب ني دلل ا كل بيع ذل هرهار بيرع يديم كالا ىلع نع كد ىسلجلا يف

 ىذ' هبلغالا رحا ةمواج الي اني دلا بلاني ناو ئيفكلاو نيبهمملا ىلع بس يائس وذ
 , * 0و دو ةرن وه ىلا نع نمن كييقتملا زيد نيدلا لغالادج دْذسلاب ناي و دحا هذ يني

 لد ل وسرد وهدد دويل همام وه داعب ياهلا نيد نمدلا نالفذلم ير يد
 اممم ناي ل دولا ماريلا ةريرصش يف يرعملا نطل امر امهايا ملك نيدللا لطح حيضل وب ظ
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 مريم هانساب ع يلا نع 6 لاسم يف رازنبلا ,شلطملا يم ناب و نع عو هاو هلك اها نم

| 
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 ظ

 كيل للا لؤشيم درا هبيع قا لاذ ارسكتو نريملا يشمل عم نيددملا نشد لادم نيد

 ب نق ريد توي د١ عايد نييك دق د «داجلا نم اكذب لفشبا مدرعلل لهذا و مي اضم د
 دولا وسع !ءانثملا غض ره اخي نع هلله نع هب |ىبملا ةف رعد هذ عملا بايك ف يقل ونا

 / ١ء ذاعم نع دك اه نع يناءرع سم و هرغلا دنس ىف ى ارسم هاوود انساو / ىلا هيلا كو

 ١ : اهتم نع لال زال ارفض و ا ضر الاف هلل ةيار يلا نب دلا ئسح هدانماو لبج نبا ظ

 0 اهيعش "نار لاى هع امال كك ذو هّمنعو اهعضو ارع لدي ناداللا دازاا ذاك مل اؤؤا

لارلا قناني >نيدلا هك هيلع» م ميم لاف درع ننانع ك ناونشا 5 لذلا مل
 0 امىت

 5 نم هي للا يدا رب هلع ءريمتا هيل اناث منلعأ قم هدرث هاذو قاداشم يوب وهو تاهو

 1 وه اخو ون مل يلا نب دما فا كنه ها يوني ل5 تام نم وق دص و ةوِنغو
 0 بار موي يلا ايم وب ىسب هداذ نيدلا برم ىطعيشاةماشلا موي: انسح نم نحو يئنلا

حوم ملرع باريس اه'دخا ةدازسح د مل ناك هت يف و صر دالو د اب د
 1 “7 هيلع ت

 أم هيث ئسح اول وللا لهو صصص ذاسساب رع نيا نع بط حيف |ىكر انما ىف ىلا

 لع نيمو ولع عما ذل نويدئارك شد نجاذازيانافريظاب يه ني»»
 ىحع ىف ينط أهمل اس دي رع ناكأ ذا اهيس د اهي اب دل فهد رعو مصيف هليل لوط ناب |

 ١ س2 يسلم نيددلا نه ىهضند لادم عض ني دما لك ضيعض داتساب َةيساع 0
 ْ اهذيطنت ىلع هيافو مر ذم بنكي يلا ةايصوملا لم نيدلا شاع نع نعش منه |
 ا اهفدزل ين لب اير قف دارملا ىيلخ شر ولا نمجترلا هلا ةيصد تراولىبلو ا

 ْ ١ كك ب ذسيلا يف اك ضيعط دانماب ىلع نع نيه
(1 



 لانكا يح

 هر لطم ملو ابر هب بكا يل ابر هرلاب يطد نم نابيالا مط خذ ْنآَدَلآ فرح
 ١  ةهازع ناك نك معرط ع اويامالا ةلكسي ل ناب لسد ريو اند مالس لابو

 ١ هيداركاذ بطلا دبع با ند اعلا نعت مرح بلو ف نايالاٌةد لح تلصع دّدف
 .٠ ركذي مل عع نيب ركذي يذلا رككذلا هسبش نير ئل | ف اصلا لؤي نيف خلا يف
 3 لك انداو ناطسلا دنجل ئاهرع اه رككذل نباح ارازه دهن ساي دهامجلاو

 ا يطاقلاوف نهارك وا ىسح داناب > يسم نبا نع طر وعم
 ْ لا نع ركأز 5 : درو هلا بطل دري مويد دره اركا ذه ركذ امل نب راقلا نع باك

 00 تا كوع قزم لعل بسال هل

 ملام رم لكدب طانيلل هرركنيلف افلا يف هنلاركا ذو هطرملا لت ىسكك ةسشكم ىلا .
 ةكريلخ الا ىف هدد ارك ذو هب ن د دريل وف ىلطنلا تربل ا ف حامصملاكدل وادب طنب
 ذي صلا نه اح لَم يزل ارا طسو ىق ةضتخل 15 يل لطم وا ناكلا ةدابزب
 روحي ىس أبي لفاؤلاو وم ضحا ئطفب ركازل امش هربللا ةدش نم طفاش يد

 ناكر ال١ ٌةعاط يح د ميىولحر ام بهزو ثاومئسا ئي رح يرام هراذعلا لص اذ ٌثارح كل
 يلام مدلا هئرصن ئيلخ اذالا ىف هلهاركا ذو رض الو اطخ رض لذ هرك نب سَ بلك ركاذلاو
 نيلقافلا ف هللاركآ و شلاق ءللا قرد و٠٠ لرد هطع د ىنذكت ناب اسدلا ف يا ةنبكل ند هرومم
 0 دانمابرغ ابا نخلح مراهيملا يشب الاد مالا نيد عدصفلا او عيش كد دوب دل هئلاوعفد

 / ان دلاوا هزجال ريح نع اظن نِخ هللا لب أس و هكر ينعم ناضعر ىف الل ادكد اذ لك عض
 رم قمم هداساو باطلا نب نع ن١ نع بع ىسط كوقعلا ف لع انلل انبلاب سين ل
 ةياذو ىا راقكا ىلا ةْرْداَش ةظفحلا و هللا لا هيلع علطي ل كركي ىااشاح كلارك ذ

 ..ر هللا ركل دحا هوه ىبيل يايا توطصملا نيب نم رافكلا يف لمسه نه هز رابم باك
 | واللا لا ةمايولا لاو ىف تاداسلا عيوش ارث لاو داويجلا باؤي روي ثاولالا يف
 ةرغ د يلم دلا هنع هاو د و نس أبع نها نع بام هلا ىف نشد ريشا ف زارلا ماه لاه ركذ

 ج داملا رصد ناك ذا هل كفل ا6 ههيجو ف هيلاري ىا هج دف بكرت ناؤجرلا عر
 0 نع ىلا د >رمعه و © وبذملا ماي ا لكيت درلا نع اريذلا ءوزوؤ هنص يس ىلط هب

 ا ع



 نكس هولي ملا رد انع كيلا طخ بيف ياشمملا ينيب دل لإن ك6
 شاة د ملا نمو ةشياح نع لسرا نسر ةدوميم هلق عب لا ة سس بتم
 !هلارك ذبل يكتك نا هنا لوم ل ذلع ركزي مل أ عزل دنع هلرلا عم اركذ ل لح
 هلم زهد ىس انلاّلع درعا له و أييلع هلا سنا ملاذا ىجنزملا لح ىلع روما هب محا هللا

 نيس ودمت يب يل همس يضف قد يبس و نرددلل مالا فوم و لورا عن ثادصخلا نع
 مه رض ارعا نع اعف داى اأو ح / نرصنع وف هلاصرا عه و لس رم'هذ ورشه ليش :

 0 ريفا

 اوطخن لا انضع ارعا نع ادا وهاب بنر نك هالال ويضرب اول اذ ءيحزخل داع هما يكا وهاب .

 4ك اسس اع نع ل هل نبا ةرخرررص ىنل نع طح هناسش نوعأتخ نهد رع اشد
 نيليسلا يزارذ

 ولا وب نفاودعو اضداليف ميئرط هنا يا قلن ذل زم هياط ي
 مندا ان نمو ويب هل عذ اش يوه يك ملظ لالخ د موب ملظ يف ئارئسوعلا ني نوب وع

 فوزا دبه ريحا لضم لوب ةلسسم رش ىلا عاري يل نم هع اسسلا لوم يفا عيش و
 ىصاعملا ؟.ولبلا دعب لفدام ىزو هيلكش يامل ىلود هني رع مذ لن عد نه و يع هرد دمت

 بعزم متعب لاقدب د ئسلا ازص ًءولسب طونم نيلكتلا نا هر اف ٌاعاطلا نه هلعش ام رجاو

 رئاسع جاو تابن ولضلا يف قه شداركت ود | ةرْسع مج ع ولبب وام الئحالاب اها طا رؤش ثنا
 ريئاصع ئاوجا ىف مهلافطا عاودايلا نبلسملا فراخ هاو دانس اب ةاهاه١ ىنإنعاور سلا يف

 نع نيه ةدارعا ةراس وارباور ىف داؤن نا حادا موا هل نجلا مم ىف قلم ضخ

 انيماوردع ل بينو كو داس
 بن أرلاو نام املأ بسك ّىوملا يف توات جاوردلا ناره د"رساريولا 0 ميىزبا يف رح درب ىح

 "ريو رجا با هلع هاورو ةرئرنح ينإ نعدولشلا و شعبلا ب انكي د داد نإ نبركتوب
 لا ديرك ئغ ىلهمللرسج يل دفا بعل لالخ عيرا» العا ياابو لادا سكب مولس نإ ورذ

 نعوض الا و ل ز لاف هلل ل/رلح |ىب يل كر ابر شل اب ينعرلا د هيدا اعمل دايم ١ هدرا ذي دلو

 يفتر يلا هروجا عيب نجده ينا برا م هلدشسم الاد هيلع ل وا يف يا ئيلا دانه ينازل
 ةماعلا مو اوس رولا جب ٠٠

 عانس و هولعا يم لف نم ةور ذللا بالسم الا ناسخ 633 # فيي د انس ابا درلا ينإ نم لح سفن
 هلانيل درلا يادعا لايم يا دل يس يف داو "فلاببلا اص ٍددرم نيظللا دحاذ ل



 .. ةهط ما فاوفف هسفنب هدد دام نيزمولا للضا الا دولتي 0 ياهيانيسادلج ياض
 ! . يف يوظالد نولغن سادلار ذ .يحيصن هزيهد قال ولا وو قبض دانس اب ةرداما نا نع

 اكرالا واىملا نيد اكندجرد يي نيداع ةلحو دون اه نخلا نالاجرلاد هرج ىلع داؤع الاوؤملا 1

 ظ ! 3 هسحو يان ددرحلاو لاا لابّت اجرلا عذر نكد لضفل اب ىف وه انا نأ ناو نا لوحدد
 "هذ داهوؤلعا برعم وا ةئسلا يه واسد درملا نه ىلع مدرك مق نايس ءلصاو سو درعلا

 ١ ها قداس اذاف ةنجلاد اهناريَ اهنهو اههذقس قوموا حت رنار شرع |يقوف وامس داو
 1 ادانجلا لغاو اهر يراو اهرهظاو ثا دوجوملاه با ندا هيك انكسلا يا سهو درمملاه لس اذ

 فلا معلا انسخلاعاكناوك ياادد ذا ئسح انساب حبج ب ذاعم نع تيحاولضما و

 . ىيتلابانسفلا لباد س الا ناكد اه راخاب وكببا ف فرعد د دولولاذوسلاب 104 2007

 اور ذ ف يوض داس اب د وعسم نبا نب هبا 527 |ىيفسسم داوسلا ناكامل كت
 كب هللا يوجد ناك ابيات ديم نب ذلا يااج رب دس و لاول يم نبت ريملا ند راعلا
 ا . يلع نع طخ نيب دادلا يدحاب من اح كيار انا الو يخل مول من لل يتدا نم مك دج
 1 بم ابوه الام مليا يكره ده يأ لتكن ام لاوسلا نه يف وكرم ١ يف د رذ هت هبط دانس

 ٠ . ايم لولا لكان انا اهم رد يف معي ال اع رجلا هك يف وطرق لد هنع ىبهلا د
 نها لفدأك اوس ست لو كرما اهرهه اظباو د و ادب دْنُس د امازللا 9 ذ هاوي ديم

 7 لذا رين لامع يسوي ل مرلاوس ري الا نص كام ن أكن ه كلم اذ اذ باتكا

 اومجويسها ميواذ ري أين ا يلع رجول اه ن لنج نمل ديت لذا نه شخ لا مخيف علب دال ضلاب
  بجاولا يف ابوجو دزه ارد اذ ىلبن يكلوه ١١ ذاخ حلاو هلبلا نه الك ةرّيعو خسملاو نعللا و ذب
 1 كب ١ ذا واهس وهنا اسنن للا فلكت هن ذا عوط 2 بودسلا ىفابددو

 ١ ىنفديم عري لذ١1 ركل يفابطد مارخايف احر ب ايراد يا هوعدح يشم نع
 2 رييسا هو يبا لاق ىوسعملاب طقس هل يوسمملا ناهيش و هّمايس نزح ويح اكسال ىدنملا

 ارعاق لص ن ايرعلا يول ميمنحلا ىلع نب |ىعم ١ دد امجد تي دححلا از ئه هلطبسملا نعال
 هلع انها هزه و ناه'ل لاق نع ةرعملا مايشما طقس لف هرب يتلا سس ىسيتسي مل ذا اوللاتش

 ...ةربرع ىلإ نع هن م يحد م١ لوص ١ تدجا اه ىبلس داك للا دعحاشما لوبصانن ١
 7 ياوعا ةاكذ كورلا هادّتس مهرلاب ئينجلا هاد ىك هركازح مهلا وسر طخ ل



 نينجا ارم و ده0١ | ذ سه و .لصاح داك يادي رظل الع هبصنب يورو دل ةاكد دما ةاكذ
 ان ابريل لب وأن ديعملا نمو ىتف سلا ىن!به ذام لع عود نم ةكرح هن واايد حرخاذا

 تقر رجلا دروس ىفأ نع كات بح ه ّن ديخ هددا نسعي راجزع 2 هام اكد يد .

 تكن ع ادروملا ىناو ىلع ابل "لرد اما ىلإ نع ىلع ةربريع ىنانع و يراصن هلااب ونا ىا 0
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 يكرر ىاهضا هاذ ةساخلاب اكر داو هر كس قارس ا ذا نينلا الذ هدرج هدس أساو

 م ىلا نمد اهب اصيب كح ٌتايسلاهدي اكأب دن يا عرفي نكد مسكن نع ينفد هما
 ءنيغشلاو هيكش انما ب نزح اي مر اوس لاب ديه او يلع لح ند ىمشال مدللا نم هياتم ال هج ذش

 هاهو با نع كانلطم 9 هيئنخلاو اقلطم ند أمذ نع ةيشم دا اذ هيه اشم ل
 ماهم وفد عاب لبا لاو ةوضملا عزئيأس ايزغاب ىلا يادي ابد دائما دولحه كد رباجؤع د وادولا١

 نيلا ن وكس و ييلا قس ة[سمه لم ةاكد مك : دانساب هيب اع نع ن ةداوطلا ىف نادل

 تدرلا نب هللا سبع نع كافلخملا دلج حرف ككوماب دلجلا كف ذ ىسج اذا هنعاب د دلح ةلموللا
 بون نما *لظ نع انّمحلامئاعهاو دوضياابيطاوه١نم بويلقلا هش هنلاركذ رك هورداو صو

 ٌتاداصلا نم ئيلسرملاو يب الاركذ # ىف اصاب لف اننا ءلؤفل ١ ىس دئم أيش نس

 قرص ثوم ارك ذو بود ذيل انك لاو ئحلا ئح نم يىولع اهب ئينيئلانبدل امل اركذ و
 لشبه نع اطفو هلاويه ١ يارئلاركّدو ده دصلا يلعرجوب اف هيلع رجوي ي١

 ىف دول ةندلا نم

 يملا موزيلا كذ داع در وسم اي رسعاو ى وبلا يف طا ننخرجاوزلا دما وافعاوملا لفعا

 باط يفإ نب ىلعركذ رك فض دانساب داعم نع زد محلا ىلا لصوللا ىوزح هلا
 يا ةدابع

 ةر ذ حو لياضف و هند أنمرل نبوا نع ىعرمل ابهركذ دارملا و اهيلع بانا ٌةدابحلا نم

 اد واضرب لركن ة هللا ىف اناو قعافلا فصب ثركذ كىصض دانس اب ٍةْشِياَع نعرف
 * لصلا غارع درج تره|ؤ انرزع تسي ناتع رك اندنع برقد ىليذلا بعذلا
 ةلميلاهنب يعي مجالا م يبا ويسمع داود نو ىلا لصاد ىسانلانيب ,ويسنب

 ل ا ٌيزلا نليسم للا يلف ورد ارهاع نبا سلب ْثراخلا نبا هش وعلا انشا ن واس و

 !ةم د هك هركذم داع ميس نس اذا عن هد اًعرسم ما مي لسه ليصملا ل ءو تيلص
 نيس

 دق الا دوس ابيمعش ز وجي هلو بس املا ى لمخاب ناكل دحاو ىّسكي ١15 دخاو

 يا انك ١نم دحاو راجيا ةرباج ينبلع تداج !ذاف ديصلا ةمنلاو ايه



 وف نم وص اهللرسكو اللد ىلا ةاشملا ضد وصد ارو دن انج أه دزنح الذ همهذ هاطعا
 هب .فرِي هد اور يف او سا دع اريل ر داف لكن ناور نعاهر امحا نأخ انلامضد تاما
 لانو لص وما ضد ١ اهيع هاور و هيد اع نع كدهعلا م نع ىهنملا دارخاو”هع اسلام وب

 ك يسري لو ليبدجلا هعب نان هزه اجلا سس ةودحاو س كمل اعنا كد رك ١

 1 ملاعلا اكرتو دل دب كر يع ب ذهد لعاجلاو سلا بوكر ىلع ب نعد ىلاعلا لاك هلا

 | يذلا اهافوففي ذو اكرتد ال بن ذو رف ال بن ذ يعط دانساب سارع ىلا نعرف
 1 بنشر وهن ىلا اماو هباركرْب نارئشد هل ررلا نا حرصه هينا كرش ا زففم هل يذلا

 يح نذل هيلا عراسم ىوحملا يا يل اهد هه صح نم قجذ نع هنلا نيبو هيد يذلا دبعلا
 رانلانجيدحوملا لخدي امرثكاذ اضع يوضعب دابعلازافخ كرت ل يذلا اما نيدسركالا مركأ
 ابئاذو وخد ب ذل ئح داساب ّن سنع بلع هئيب اضملا يع يف دالا يحانبل دابعلا مل الغم
 ه رع واةكرشس ينسب هلل ارش اذ رقي ال: ىنل١ نذل "اها هب يزاكرش ذه ىمدي ال

 الكاس ةكر نيبو ةكبيب يذلا ]مذ فخ يذلا سلا اماو ملاح هتيلقل صخد
 ناذ نيردلا يف ؛كاخ١ ومن هد يذ ابي يذلا بنل اأماواّش نم هرطغي لان هدناذاذ
  قعلمل قيِوُص ىند ١ نع سلط ككل نك ذل ظف بلاقلا عالارك ذو ةرذ لاَ زر دل للا
 اك بسحاو ىبص اذا بد ندل رغم يللا ىض ورع يارعبل باع ذ كد رع نب ىلع
 دصستلا نم ىعفد امو وأ زكب ود نذل ًةرؤغم موسل اأص ذو يرحا باور يف هب هدي
 ' لصف درباببكلا لس ةهزك قد ,رس ايكد هس يا كك خر لد ىبعذ لج د وادب علمك
 ويلا نو طفلا به ذ ف رتهازه يدع با لاّفو د وسم ننانع طخ لع عيساو هددلا

 لتاد نينا نع مصر ايس اومن لض يع باضح تس يف ىلا عم تس اند'ن اك سوي يا
 رجا ىلع ديا نلارهاولا يارج الاب اوبمص ذ موئاب ةطصملا محرْسسم اويملاع و باكرلا ايتن مود
 ظ لصحا م اك ذوو يملا و "ينم الا برصد ني اصلا لم دح م ءولعد امر جاو نييياصما ٠

  ةمذذملا ضد ىلع لبد د ههه د يدى ورييسلا لا ىع انه مياصلا رجا اهاو يت دقمللا عئنلا نم
 | ىيممل !ساولسب نم يلا اخت ثراعلل هيد بوعرم زي زع'هم دخلا ماهو ملف ندا يلع
 ” وبا >يهيملاو رويل موللا وبلا تبع ذ ف كلم نب ىن نع فا ّى خ هريع فول
 يابا فاجر و يشملا 2 و 5س مرج -ىبملا يد ارسكم بن ليرمملا ثيتدو



 . ع الان نركب نعد دوه بول باح ذلا ىلع تف رشس اهيا دارماو ,حلاصضلااايو رش هب

 . دعب يا يركن ةوند الذ ةويشلا تبهذ ف نسح دانس اب ءيصكل١ياذ اصدبد ارنانوكسد |
 اسالا نيد لحرل اهرب ىلا ءىلاسللا ايورل لا تاشبلااهداولاق تزشبلا لاق اذو 1

 برشويلا يش اب وينعم ٠! انحا نيد' نجح ىتفا دل مانملا نه هريع أمري يادل ين وا قد اولو

 يد انشلا :لمولاسكو ةزرهلا هب ديس نبا :لموملا يد ةيد نجح نغ بلح ةعاسا ماي
 حولا دفسو ةلصوما يد ىزشلا تبح نك يتلا اجر هلاجرمو مرته يب [هم
 د اص وح عركت هيلا لسرا هد و دعي اود اك ذملا كصما دب دارا مويبلا دهن يزع لذ

 يف'نيقار دلا اوذ ل هلس رم دائم نع ركع نبا هرك ذ كن 'دد ىذا اهلف اضاضر
 يداني دلا وذو ير ولا يذع هاه ايعلا موب اراسح لشد ا هلم نييعر دلا بحاص

 ةياوسنج اهنغ كالت ءنبخلا ازيملا قدس ازوشد كت ذكر انب ىلا 2 نه اباسح دش ٠
 : وجا جدران هيد أت ىف كاروعلا ٌديلسُتو ىلاملا نس ل هلع الا يلع ثحلادصتلاو باع

 تأ للث و 3و نايلسلاو و ىشم اوه اند وهر ذ ىلا نم بصاعودرم ةرب رع فا نع

 38 جنا, ودص يف ىسولجلاب ني وب و مرتب ناب ىحا (رهتس لك يا نسلجلا ريب شا

 يدل وهو اين ىلا يق نيعمج ول ذو د ل يجن هيد دانس اب سمن !نعزت ىئرثملا علا دارملاوايافرفا

 ةماَسأ ارب ع اياعادحد ةعبض اع رمل ند اخيد ازم ةنااوف ريظنح هام هنن اط إ/ قي

 1 الاوحد مكاو ى املا لوصا نم الص ا ءيأككداو هدا الع ل ازجر ان نه نيدو هلو

 5 يف ام دوه و لون اه نو دانا هل لاف بلت ١هّعف اوي ل ئ اسلب هديج و هذا مركىل

 ظ ّس أيفح نم طفلا هن يشكل ولقلا بابجل سس ملا لس ازملاءنعح ىلا شاذ كش

 5 رثنلا حو نع [رهيؤاه اع حب و ضح و ناسن ىضح يف نوكي ن نارك ىضجن لام و بويعلا ا

 وسر لاق د نيدلمصم نيل قشا ذو نيب امن اذ و نهج د ١ د نوكأ نا نه ىلاسحانيجلاوسو ظ

ا ندم نع م سولّملا هرضنام هوج ولا يل رهوطي هناف ؟!بلك ثارم ءاديجب د 1 ١
 2 نب

 جقح يطق يارس ارم ليذ نسطم نورا نل لا رهو و باذك يؤ داناب حاقد
 انس انش ماد د نسم جم ل ن١ هلا | ذو ب لطملاّيسل ا ىف 5 دايز بش دش ضر يلع ٍ

 . 7 نب ' نع د نينم وملا ا هش مانع قمع هلع ن »نت ال ناقد اع ىذد اصف لش ا

 عاناذ ليس ىاوا ىلح اف نط اخلاو تن ومل اباطخ ناكل اسكت كاليذ  ئسح هانس اب
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 ةربرظ ىلا نع م هجرلسلاة د اير نم دوشعملا ل وصخل هيلع ةازب الق ْن ايس وبه و درلا عار ند

 فأن شس بح ناف عخل امل اوهع ب ذعيل ل اييلص اهب ب دهد .رانلا ين أك اي نلا نسح هانسإب

 ضيئراز لأ ودعلا را ىف م اعطنا نارحا نعد ىئولمد نع يف همام ميلاحبساب

 (١) 4 نلاق ايت لاجر ضعد و ديناساب دوكسس نبا نعو سابع نبا نع بطر نبا نع

 ١" ليعاوسأ بولت لرب هر الا ٌتايسنكك نيب انكلا لها هيله عهود ويرخلا ب نحا عملخلا عضاربا نبا

 ١ رارملا دوبسم نبا نع ةرمها يف داف الا بانك اذ يواضيبلا جمد يلا نبا بوص و

 1 هج |يفه ديد اساب ةري رع ينإ نع دو درم نبا بلطللا دبع نبا نم اعلا هل ودرم 'رئاو

 1 مداد لسسلا“"ي هك دص ف ١"هد دصلا نهرح لبد 22 امل وهب مساركذ ياركزلا

 ٠ رك نلا فيوض دانس ابةربرص نإ نع جيل اونا م ايصلا نه يحرك نما هاج رف دنع
 ذاكرهلاو نانيلل ذ ناس اب اهركمش ١و داف ةداعسلاد ام لع و دي دولار شم وه ذا ءادلا نم ةىقن

 ظ ' "لحوم يف و نوملا صف طمنت نع ض لاعند الاو لاخلا ىضُمْلاو لمعلا ن دنا: لوتعلا ناسنل 1 ١

 د ئسح هداساو يد لا اضما دنع هاور و بوكا ىبحتم اا نمل عض بس نب ”هروبلا

 00 ند زن لامعالا ؟بات ن ولك ولا"ليتالملا ي٠"لشؤحلا هورش ال يذلا قنفاركا نلا

 . ردابسلاو ثالاو للا تاع صم يف لرسلاو ىب كنلا دب د ارااؤعض نيعبس لفضل هووسب

 هلع أف بع ىلع وح مونس بنل اك قيِوُص انساب نباح نع بع وب ركل دار

 ادحاريع ول نال سيل ىف هب ىلث ١ ءلعأ ف دي ريملا يه يا ريع نا هل ون ريع لع ههوُنس نيب ع
 ١ تو وة ايل شلي ما هبه يف هن هركذ يادب اتا ناو ارونطرد ةبلك عاضرب

يع نا بالا تكمن ذم الع ان ةيسحلب يجارلا نال لايف مك اش هلعطب يئادب ضر
 

 .غ و ابو ضم بعذلا عسى ١ به للاي يعض دانس اب ىسن نم ض اههاغدي دهس أَي دج د

 3 مادح ى' أس و اهالا نب وسل اب ابر لوا هب و نصه "لمع ١ارلا ٌيِلَْس ٌتروللاب هع

 ظ امه انم و يعور ونطح لاخ الا ىلاح لك ف ابد عمملا !ذهد يار لوم هله يَسسسلاَو تاهو

 ابد ىخالاب اف دحا عيبب ينا مهند ةدجوملا ميم ربل اب ربنا و و نب ىضب انا نع ينك
 . نيوشل او نذ نحدد ارييس ل وهن ياا دات نب ربو الا ئه ءيدان يوم اىيدالا

 كر وحلا ههلع د نافلص ىيُسلاو ىلا نادب نيب اند داود هلا امر سلب و هل وااونب

 ىه ربو عصا اذاو ئر ول اب ص انلا"عَيِب يف دوت هل ةسئسسل ١ ناو اركام اذ هلخ
 22717 ندد .. هج هانم ا“



 بهذا # طف شوب الحلا نن نع نع ع ّق كرئام يلو !ًةضفن "صد 0١ ع ذب بق ذ

 يشن ادربل ابرملا و ةشضفلاب ةضئلاو هب علل فاضملا فاد, ب عذلا عس ىامفراب تنل
 لايف ب أتم يا نيل اذم امن وك لاهو وب هلم ا او شف ٌيهلاو ىلا 1

 و نس صن عيال دنس ما
 نس ١ لأ وس ىتعللاو نح لاو مرج ابرلا لفه يا ىنارّسذ اود نؤاو هد ابزنا

 م يح ةلعلا ىن هين اك رات اح انعم تام سما هزهيب يحل اف هبلع أح وامل يالا ىف

 روبل ابريبلاو ةشفلاب نمفلا ودب عابب ا سح ذل اب بع ذل ا ىدزحلا نرعس ىن١

 نيبو اتم اوف وكوكالاح يف لمع هم لعاب لاو رباب ريل او يسلب ىوطشلاو .
 خد سلجلا يف هضداقه ى' ديد ادد صاج |ضاح ىيعب انيع ياا يس ايس ر علا يف
 أهو باصملا وع د لسم انش اره ل انم ولا لص نمسح !ذاف اديك انو ةذهل امه اىوند
 ديد لد ن اكأ ذا 1, فيك اوت هد ئه هل نب س امح هلارك ذ ند عب. اصملا ىف مد

5 
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 تماما نب ه »اع نع ه2 م خصب أّنم يا
 وما ران لحرب وخلا ه بهنملا

 ظ ينلاو ٌةد رض ال يح ئيئل بلا ادد وكن ىلع هل ارعتسا مارد د هب كيرلا وهل ارعتسا

 |ييصحبو ٌةَفِعُص ايزي ديد اس اب مس هلا نم هل او نع و شدا نب ندز نع بط قجرل ال
 . نب نيانيال ها ز ةيلحلا ترمس رانا مس ن ىانيكر ملا راح به نما مك ئسح
 زعا"ليلح سس دخلاد لاجرلل اهم يالا ذ ىلا يه :لبسم !ةيلح ةضئلاو ىضعلا

 يق ىندحم ثا ابد نولَج الراننا نصا الاد نه يس لسن دايرلها دوبك يازانلا

 اذ دوحة نه سئس ذا يلا لسن نيرا ئيئسلا ين داخل نوكس د .عيلاو يالا ين
 ف كك نب ىنس نع هيا ىف ويظل مهلا هه لعلاوع د
 ”درلاد نيعايور ئيتحض و نيج به و سس هنم !ةرهز نب امس ٌة ديس ىم١ تار

 اضاارك ف نيرب يس ولا ناديه ااذكو رون ايزنم عطس :مومايود ّيف لاكي دحلايف
 ايئايلاةراشا»ل صحو نيس د لارغا نه دلب هه يدم ؛ دح وب ك ضن ى بسك هل

 ,هلمولا يدل اهم أنجل ١ ىف نع تم اقبطلا يف دعس ني! مادا دولب نم "ومي اهلا

 ةيدحلاو ايباحج يل ماك نظم رعو و نيك يب املا يرصبما رلسلا ميل انوكسو



 10١ ةنرخ هن اكببا نماموبلا عش ١ بودل اذرلط شاك تلمح ئبح أيئدل مانملا يف ث اتاالسرم
 | إن ساونا الثذ و اركذك نوت امم غرك كو لو اثم اّسْلا دوصف دنم تاضارؤب
 | 0 هجم دكماما ىلازع دعس نب |برعلاو ٌقرثم !نيبام مون ويلا
 1 ٠ د تاريزملا نع شل عن أنئدل هنم وحلا اهيس١و اهياصا قا هزل ءاشاذغ نال سار

 ظ هيف اجر نم رثكأ هدوح نوكي ثيحب ةعاطناب للا اهيمغواو نم ىزهلا لاعب للا لع يجو

ع انو ناوطرلاو علا وءىحرلاو يدهم نو الهلل عمج وو ىل نذل ات
 ظ ال اق لك ذب هكي

 ا لاكحو ن وببعريب متلرل يصاب نلل ةححر و ي ده ىلا
 ظ 8 العلا هدابع ئد هدلا سخي املا يل

 ١ نع مراكلا يف لالنبا ههدداؤييف للا همر ىسح نم ل نع اونصرو ذم هدئا طر

ل يوم ادب مود يذلا هداعو هلصا ينا نين نما سار ركل قهسلا عضو دوتسم نيد
 ظ هل

 نالأسار م هييصنل الحج ماع نيليسفللو نيلسملا ب الو هنالك و ءلوسرل ود د و

 ١ تاب نعوسط ديوس مان يع .ناك هصنب دتيدول اضهن ةكرتو ركذ اما ضمد فن نم
 ٠ مالكساو نب دلا 5 وه يا غر ىلا نيردلا ىم اكرام هل نات فص دانساب ليصملا توم

 ١ ”ةعابص نوبي دلاروهالاوإف عس وسلا بابسا نع فككأب عرولا بابي اهي قلاد عاج
 ١ ,للابن اهيال اود ممل 'ىم ار مث فحص دانس اب ىش ١ ْنَعمب و رهو هضرعل ةسارخو هند نإ

 1 ىض ذر ذو و نه ركملا و هينا و ٌةر ايزداو هش اهبلاب د دولا يارس للا ىلا رولا

 |. يف بسلا كاس ندا يفاد دؤملا هاب نايبالادعج لعل ةريسار مكب لاط يب نب ىلع نع
 | نملا كرب ىذ ف ايدها ماث و ناسحاو ةيدهو جو عالطرح وب زا( يتسم
 0 ميانلا ىلادد يللا نب ما دعت تدل ١سماار كك قابلا نع 0 ةربوه ىلإ نع بك زازيلإ

 - "ّتداضو يراد نه را سس ١اولاك منهو روجاذو رب م ىلا ن درقملا ءانطصاو

 دج املا ىسار فيكص دانس اب ىلع ني بم> موصعملارحافلا| دارملاو ير اع نم بابس ١

 ولاد > وملانعم سانلا ىلاد دول اهنلاب ناجالا
 / ضانلا!؟ > ود ىلا لاوق الاب ناس

 ١ اهي هيلاع ةلزنموي اهنا يف ةجد> لاين دلايف د51 نعاو اهلج ل ةك وبجد
 الذيد يالع بوتمها نطجد د دويداو ةنجلادوهث جواد ةنيلا يف ل تاكنص د
 ظ د دورسن ١ آد ورنس و لضفملا ٌناوس نه رك ذ وربلا فوينصن ل05 نود اضفملا

 2 اطائصحا١ذاوهخاف ين اعمل ىلاطنا لاوس :ىسح يا ةليسل نحر عل ! ضد و
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 يناهه هل آرب ,لعاذ ىلع لادن ىلا يت دق و :شيعملا يف دأستش اناو ,ىلت يف صد و هيلع لبق ١هللاسيب
 نيد طمس ملا يهمل !نضد ىش ىنمتل !فصد صد يدل اود رس مل وش ا ذا نب نلاَو

 الجر ئه :ىكر ىلا نم ينمدا عرو نجر نم ن اوك دم امن لاو طرا و طازخالا يفرط
 2 رع صو لجرل اركذ و ابح يتق عر 3 يع ىلع تس ادد ايد لكو ت اهيضلا ف سول يد طلخ#

 هداج هل ئصواذا طصملان امكازول و ,لتع مد يح طق ناسا نب د عام و ناش ولا دارملاو

 هن رص دراما نعمل اب مريملا مهلا ياره الا دري لويتمملااعدلا و هلَمع نع لانس ناش
 ليل ار سبكم نسما هيبه ىفن هن العلا هك دصو هدركلا ازا عم ينوب بردا بضغ ولت سلا

 ”ورعملا عبانصو هساع دريك .هل أم ت وملا دبع ناسم الا اهبلع ن وب يلا ”داحلا نيسلا يف 1

 دا هلّصاع لدن ّن اذ الا هلم امطبضب تأف لاهو يسنا عر أصم هيه امص وَ ىعا املا ا

 العأ يه ايندلا ف فدرعملا له او تاكلهملا و تاخدلا يعد فو ذحم ارتيم حو نايب نطع
 هرح الا يف ههوررعم ارح درلا © نا ايندلا ف نس انلل هد درعم ل نب نه يا ٌةرخالا ىف ىدرعملا

 , هاني (ىذ عطتني لو هي هلعاخ يل يهتنم انشا ىلمند ياس اننا نيب ارد عطمشي فارعملا و
 "5 اليسا ةمبض هيلا نوكس و رجل ارسلت يزارشما هه ود ف اي اك لمتد نم ند د

 ا ىلا لمعلا ىم ار مك هيلا وعضو ىنا نع بعد ينالاو نيل الا باثكآ ىنراذ صم
 : ظ _ معاش لاق صاذاوتخد مهلاوحأو رص ىئسح وسم الا ٌةند الم يا

 * باع اوص و تيع هنداه ضد نع و 4 يدصنع هنيعىففن لنمو“

 مَ هرخال يف ضرره المع يهاب ردا يف تدرعملا لصاو ةنوزح تلمح ازد دوه تعم لد د
 0 ناكل يف ا 5 ىربب لم راوانرج دوت يلا ي دود ل اه يااهيلع ثوم "هاد ارملا نا هيند

 سان ايلا د د مذ ١هنداب نايزلا دعت لمعلا سار م وكس ءلصو لاذ ةرنرمحم يلا نع به
 ند لض بارد ىسكا نهناذ ةد وسم نغ ناضا يا زجر ىبفتس اهو نيبدلا ازمح عب

 ْن او هرحالا يفد فورعملا مدا صايندلا ف ندرعل !ؤها١ناو لاز ىرادود ذتتسا
 ٠ ليس ئع ض ةرذالا ٌةعىزع أمن دلا ناف ةرخال ا ف ركمملا عصا يه اين دلا ىف ىكتملا قفا 0

 ا دعب لمعلا سار ف يره شده يذلا نب لاق فرع دانس اب هلمس ره سيسسملا نبا 1
 أ تاما وام 2 ف م | ظ 0 "ينس لم نايالادعب عملا يؤن يلح لدام فرساي نسائنا ةازازم ناب نايالا |

 1 دس ا ايمو كمر 5 دارضح هلا سكات ل ىلا نسح يفلا يك دوبد 'لثذو ميوتط ةلهو سس نل١
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 ظ | ةوالايف نعرعملا ليعا يع أن ىلا ىفإ ثاثرعملا لعاو يد ادي نه بابس6 ص اضو يدارد نه راد

أا لع ثحلا ْنِ داح هلاهزوي نقتل ةرغاملا يفركتما لها ياني هلا يفوت هاو
 ِ سادملا لع ن

 | ايت نلخلاو هلاوحا يف لاخلا هيلع لخ دنع ةلنعلاون ضان لا ىلا طضي الذ نك ال نم نأذ

 | نايالا دج ققعلا ىحار مه وسوم بيسملا نبا نع عدوجلا لقد ىف ايندلا نا نناهر وها
 ٠١ دانسايوشما نحر امينه نكملاب نما اخاو مرصع لا كد يلج يو لحل ئمح دايخ هلا
ني ن وكي ه دادس اوؤرك ذأش يا ةنتفلا ساردياود ىف) نكلا ىسار ك فصض

 1 ابتسام 

 .١ نهرزككارتكا يق رسل ال ةداود ىف وقر شمل ١مل ىنح خر حم ىف قسيس فرغ هن

  كطم ثول بولس الا حز و :فلا زك اولا و هنم هوأشن هاا لفعاد قرم :ديج
 اقردا لع برعلا ضف نم هب م>١اهازه داحرنع د مج ايلاو نيس اشد خل "هدد وك ىلا

 1 0 ىلا ومش ضد يل اذ فرثملاو لفعل اعداالا يب ناد نول سكك د

يوصغ نعالا هند 3 ءيسطنب يش |ويتكارب وض هاهي هل حلا زها ىف
 || 00 ”هدملا 

 | نع اهعادعا دارلاد ثرلا هذ او' اهيلع ثريك ىلا وبلا نار مخ نقلك و لادلاة نرسم

 | لاثد نوضازم هيد ةزيكسلاو ىيهنع هب سبي نال دابلا لض ١ رصيا كرك ايري ىلا

 7 منال يدل انها ىف ةمجرلاوا نين يطلاو ضا ويش اواز اولا ئكسلا بسك ىلنف اًذصلا
 نمار هول د يف نع ن كأم هلببحلا دارهلا ئيبجوملا ةرتعكاو عس وبل انف ريب ىلا نحا

 نهد د اهرتملاب يظل ١مواس هلا لباس منع لامس يذللاو اك دابعلا و نن كلا ىار الا انس

 يف ميس لسا نمد هلو لد هي امد مدع ىف درسخلا نه سمارل دلني لامعالا عي نه فت

 0 هب مد ىزلاود وعو نايا هب نا ةنجلاب ذ ىنلاب ةرح لا ىفد مرللا صح اميدلا

 . هةمانس ةدر دو تيما عمي ينلاوه دولا نا أكن دار اش ّءىّصم ااهئأخ د لصما

 هل ا هلاثن ال ن أك نهد نيدلار ووظ رب ناثيح نم ّتاداصل اىلعاوهف دايرجلا

 خاعم نع اض ىرخا وج نيه ىلعا مرع ناكذاو ةهجللاه نونه لعاووغاني درياضخا

 - كتيب نوكبال قدح ةولصلا ف 'وعاضنو اوتص الث يا نويصنأ انصار كابج ىبإ
 للص لم شيل وفصل نيب يذلا خخ يف ميد ناطيشنا نا انقاو عستم جزم
 اوبر اكد بكانملا لص اوبس اهواص فارع وص اوصار مرصع دانس ابنا نع يخ
 ١ مكي دبا نيب ري نأ ناطيشل ار دم ال يح نحا نص نيفص نيب عسرل فيجب أبيب
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 هدهد يب جا ف

 | .اىداحد .



 انو يحد هل زد لوا هبحاص ن ذاب نزل زد ال أّرحال ةشرس نه يف رهظاه ب نكي ١

 .. سيح

 و

 يللا ون فيد دق ماقد رخالا 1ع نمس ىلع كتم سس مك ةىنع نوكب نابت انع الاب اد ذاحو
 اددب ىدد و. مايهتسم لا ةرئهل تدرسا ل لاق شرس هلجر مهره ند سنع ىار أوم يدانساو ىسا نع نذل اا فصناولح نم نخدي ناطيشنا يأ دال نإ !هديبب ىبشش
 ىسسع لوح يحال لا هل ف نلاو هل ومد ىلخلاب«دألا اركذك عدلا سيل عدد 00
 دازمالاب .ضعملو ةِنششلا لع دي دشلاب بع سد دك و مد ئيلح نه نلف دص يا ةنلاب ترها

 روح يفازع د نذ يح هرّصح همنف ب ذك هن ١80 نلاخلا نيد يف "فل بلا زخم غيض
 هيل ١اوا اهم ىس نب ١> ييلكلا لتحح ل يل ١ هينيقلا ره اَسملاب لج دزغ ير تداو
 سرع نب ةزمخ ايست ”ليالملا تيار هك ميم هانم اب ىسامع نبا نح يح ماقلا ىلل ينم
 نع سن انج انع 5 ابيع ١ مق ال دحاب روس ١مل بحارلا نبا ةلظح و بلطملا

 التمرد روخاب لاطف ىف ييرسا ةليل ليلخلا يع ارنا تيد مك نيسح انساب سابع ىب١
 نه: را وعود عاح عمج ن عمت اذناو امان نع هبّريلا ةبطبنحلا نا مهرج او مالسملا

 دججلا و هلل ١ن (ىيج# سرفب ام وع و سرع روج أنس ارو اهيد ىم ارعال دآنب هل هي يدم

 ثلكا"نع ناويلعا يا هللاب لاه هلو لوح ل دمك 3لل او هللا هلاءل !ذ و هين

 يزل ا سرعلاائدل هرعس عضيهل اهباسكا يف ىث اساناوتنلا لوح داهلب ام ثر و
 ٠ يف. رس "ليم تين اذ مثَفِصُص دانهاب د يبسه ىل١ نع ل هرذ عد وتس ااه قلن هل
 يفأ مدا لجر م وم يدار ام دلاوو اهيلعاو ايلا وصل نيلكقتسم اهضالا حاورا

 ايم دعج هلموط ياو اولا يخت واطلا ينم ال اولع مولا نب ريد يم لج انزل روس
 هشيم يد ةونش اجر نم دن ايوه لات رعشملا ف هز اندكاو هع مخادع مسجلا دوج
 ةراووطلا :ىهل نم بح هب رمل أند هلا نع رىارتش اًيؤلاب ةونشلاو لميتملا :([7نم دحاو
 ىلا هن ول لبام ىا غرم ىلا صقلاو لولا يب نانا عوفر الجر ىسبم تيدارو بضم

 نم ارئارعش يس يسم قا نع ارإلا يبس ضامبلا 9و5 رجلا دد دم نيت يلح عابسلا و ةرزملا
 الغ هأيا هللا نع ارا تابا يف يداي درع هما لاجئا و رانلانناغ كل ام تنارو

 بيها مل ىاسع ني١ نع ْق ح يدارلا نم حر له وه 5 لمح هي ال نم دب ره ىف نكت ..

 ةنارإح نعو د دع هفريخا حانج ب ازسن هل اهبلع نلح قل ا ةئروص يلع يا لب ربج
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 |! ناطلس نم طح مل نكاد" بللا ناذ ب الحلا ب نع نم اوه نيملاو ىن هلا ئيطاش :

ثككتيار ن ائيسلا هاوروب سابع نبا نع طرد ضرعاو
 | ةلعالملا نم يع ار نع 

ماسجا لي للا غار ب ئم ياهلا ليسا سوس ور يلع يا نيريعم
 0 اهف يليالشارؤب 

 00١ بئاطاقانيرؤعج تار فم داس اب لماع نع رككسع نياديش (ىسجلا ىس هللا
 3 راصلا 2200 انكذك : ]

 ١ ريال حان اسيل نيح انجب - عم :نجملا ف نيطن هلال نم ةاكم ةروص لع ياكم
م ىلا اجا هرشول لاه اذو ”لماحور هو ند نما

 1 خذ هل

 | ركذل اباطضنن الو نيعل اب هكر ند 0 يكلم تانص يح هلا نا ليموسلا نع رم وهّكي ولم وا

 دولا ة وصلا نال
 هيف

 ظ ١ ذ 1 !

نا نع كت نيح انج |رهلع ض ووعد هي دب
 ١ * هداؤفو تيار يلع درو 3 كل ام ةرن رع 

 هيادومل ال سمته نم تيد يف ةلنباو اذنانمرفل ىلع ثبحوز دو تنم عبد ترم
س لاقرياج نع بط بفقد ىاد اصما . . تصن هلو

 0 لش "ش اه ابا اهنع هشطصملا لي

 ىبممل ,لسح ىلع ىلوملار اصشاو يصح هدانساو هركنو م الح لاو ضد ارعلا لَ

 ١ اهل انه رشم هم دصلا بح ذب هيأور يف انكم ةنبملا باب لع يل يرما ليل تدار
 ْ ال هانالل اق هم دصلانغزنع اوغرلا لاب اما مجاب تاقف ريع ةين اهنن ىضرتلاو

 ١ هجاحزالا ضروتسول ىضرتسملاو لك ذك ن وكي لو ياا” دلا نم يس يا هرنعو لسا
 ١ دانساب ىنا نع ه ميما مجد * دس و اضراعم انك ناره ددد ههجو ننام اهدنولو

 . ةنخو «ىهلا عم ياززلا رماه نبت تينا كلة ينم ىسح فلولا لود ىيعض
 هير اصم يا هاعم !داصلا ن ومس و ى اللا يعن هرم رتكي عاج اس هد دحا يارا
 بيس نم لوا ن ا/كههُود ىلا ةري رجلا امىرجدع دب نطاب نه حرتتشا هوت ندا ف
 ١ اهلا برعم ا يلع ملحد ابن د كن ذ لعج د مك مانص )اه د ابع نيس يا بن اويل |
 2 اهود مين ىلا ةييل ارجو د اس فيك هش اوف اسرا ١ بياوسن !بيشم

 نوب لهي هلل ني انا ملا لاو ةوعدلا سلب اذهو رحا |ييلتك. لو ثمعاوصن |

 بن اوف ةريررد» ىلإ ع نع ى مجاروحت اوكد داةلد ىببع مهيلا لس رب يل نب يه

 . فيعص دانساب ةرباع ىعرع سلك هباصد ىتس هه دام تسد يل ىيضلاو هل ليحل

 . هضم سارلار تم ةريأت ١ دوم ةارها ناكمانلايف ئفارطلا داز تدار
 يع د ليعأ ويليه ضر يا هاديه "هان قدح هن وبثمل ١ هند ىملا نم تحزح
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 ءنصلل ثودام موكرملا ملاع يف وصلا و ايوعسا١ عج ام يزخ ورح لداّْش ل نما و يوسلا ١ ويلا يسسا م ينس ندا ءىبج وادينا ليش اير يا هنن دحلاب د نا اني رنه ايه وا يااهل هاتذ فحل
 ع 3 نر سع وأ مرسم و انيوتبس 3 مر و يبس و نييبراو ةمسمج نه ةياود ىف و وبن ١ نمازع نيعبراو همس نهزحج مهول رك و نب ول ايد باظخل نب ىع نبا نعدت ج
 ءرعلش ١م نبل ١ نار اجلا اهزد انجأمي وكب دارملاو ىع ايم لا شار ى هلمخالاب عج د كل ذ

 ”.لسلاازكو ا ايو مك ةريرح نانع هى مع ةدابع نع ن دّى يحىنا نع ق

 ينطلاو* يسم لا اهرج هزل يفت هلع هل تسلام ءارملا سار اذ اذ الاد انهن ال ناكاذا نك
 يلع ا زيجا نم ينا هين 1 نيه | وج نيرعسس نوح زعاللاو فان رمح مراقلا يا اصلا هي وبدل

 دروس ىلا نع هاب |يلعت ئر مل ناو ٌةوسلاو بعلا نعار انحا|يربش نا تيحْنم وبلا
 يعملاب ظ وشلا نيه ازيج نسخ نم زج ع و هبرلا نم يرسم حلامنلا نم وملاايود ين ننحلا
 مزج نهوملا ايور 2 دانساب ىلطملادبع نب ىندابشلا نع بطر دون يف يكَحا ىرطملا
 داررسا:ل يدار ثدي ضاهرباط لج ىلع د ةوبملا ىلع نم ينا تريلا نها زجانيجد ا
 اويلي و امساعف ترو نم مهلا اولا لح ف نك ذا ىف [رطّقسم ل نش اخ قد ىل ام اهل
 اذراع لماع فارين هلاان ت1 د اهدرم يخمد ري اطلا ن١ ف اهدرس عيد ر ند امولع

 اهب ريس هليششط يف ن يدش د اهنم رعيام بردا هريس سيمت ىنجي ا نال يأمل ١
 نسح لاق د لمعلا نين زرع ىف نع ّى هيك ا الا اجرسعبا ل هد نامسبح وا "ظع وه و

 م انمى هدر نيعلا هب لكت راك اهع هريس ىلع "رت ولا ,لظسللا ىيوبتللا نيهوملا ايد 1 :
 باج مو ئه لام بام ١و ئه واايحد هلا هدلا ىلكي نشبل ناكاهو لسن اطمن لد هيو
 موزلا يف وحلا نوبل لب اند يللا ارم تخلي ذرلا نغسل رهط ذا دان يف
 هاه انم ىف ءل ن وكي ئه نين دصلا يق ابن الا بي ار و بسلا بي امي نمه هيد سمسم او
 اصلا نبا خداع نع امضلاو بلح مانها يف دىهيفد د هأند ند كو داجب 017

 ه١ورنا لاو و هدابع نع يذهرملا جزي ينارجج نب ظحاحلا ها زع ١ ىرحد ال نم هيد د

 ر انما و نيلسملا نيب يذلا نجت'ة هز له ىاوزالا رس يف مون انمخ قره رسكب طابر

 ْثن ١ نيللا نع أهجبت ينا اهربلع اهو ابن دللا يف نب اهلا عيئنملا نيه نبت نيلسملاٌر سم ارحل
 اييلع اهو اني دلا نم رز ةزيبحلا نم ودعلا هب داب يزلا مكرحا طوس عضوم و



 ا

 2 لوا عزخاوه و و ددلا نم هرملا يل اب ةورشلاوا هللا حسم ىف رمل !ايخدرب ةحورلاد

 .١ نع َح ؛طشللال يتم َواو بورعلا ىلا لاو نلا نم وهو ماورلا نم ةحورلا هر اهنملا )ا

 ٠٠ م قاب اكاد لبان عين ذا اهلك ازيدلا قد نم عض هيا ياادع اوين دا 1
 طابر باوُت يان وطاب أ لسم»ازع سه م 5 5 يدعاسلا ندسد نب لييس ميغ ن ' 1

 00 ناخد لباد هد ا

 طدارملا يات اهنا د ئيلمأعلا ن وح هلواٌةد ايزلاب .1
 ١ اهلا لدلركذمل مدس مل ناو

 ٠ عطقلبال يا طابرلا ىلاح هزوعي ناك يملا هلع وا ي' لمع هيلع ىزج هيلع اطد اوم كرد 0
 1 هم ذر هيلع يرجاو ملص هنم يرح أك ةدوم دعب لملا نم هلو ديد زنا عت هرجا أ

 عسب تاتذلاواو ةدايز وةرولا يضب ةياور يفد نوكش عم نعاو جادييشلالةنبخليف ١

 2 تفالطانهوحو ضان عماملا ضب يورو سلاف اش نهاو يور وصل اسف ياآنلا 4

 ,١ يخل هيج رام طابرلا صام هججراو" لَن درم 9 دش ىسجلاو ين ١ ىلع عرجلا 0

ويلا ةدز لم ةيعورتس نع نحاوطءابد نلخغ خس رش ناك
 |. بولا هد 

 ٠.2 امانغا اللا هياعدب و هب حدي دبع يلع طابرلا يف ميلاد هنلَخ نع عذدي طجارلا ناي

وونس اط ورث طدرلاو اياوزل اب طبارملل ممل ركذ نكت د هلبلاو
 || اكرر. كلا عم لماعملا جلد |

اذا نع ىسافملا يسحو ايس هلأ بسممرم "لانك اهنلا باسكال
 أ بائّسجاو تالماعملا 0 اطل 

 طمذا و دار و هلا ةهز ولم و تاع طداو ركزلا هز لهو سن اننا
 ا ههلصملا رود ةاولصم از

 | ادححاجم اطباره يبس اذ لح يح ىماوملا رسم ارحو ىس اني لااعسضو نهززذلا بانشحاو ٠

 الكم ماييص نه ىذ هذلا لمس ى دحاو وهب طاب د لك يسر انهن ليس نع ماله ل نهد

 اضم نال اهي اهوانيدلا نه سبح دن١ جاه ضن انين ال ءاهارت و لود ايد دب اعوطن

 نع نح هللا لس ىف موي طابر ةفيعق نيدو ع نإ نع ىخ سو 1 لاويم هللا
0 

 يلح ميجلاب *ريرصد نم ذحاو ئيلاب داهجلا نسل لذ انما نه هاورس اهو مدي خلا طال ظ
 ن أع نع كن تىعرع١و دكر علا ف روحاجلا نه لقا طب ارملانانميش اسس لا لاب

 دارللاو ل ط نهر ةولص يارهد ناش نهرح روس اطابر أ ه درهاد دم كلام

 ١ اسم ىفإ اداره تام نمو لئنل ١ اق لغودهاّسا موزك هلا غزت !نه ها هانل | ١"
 ةطارلاوحا هيلع يرجاو ديهشل اكدبر دنع يحووف زل نه عدو هرب هيلع .٠
2 

5 2 

2 

 | ماداب 00 ظ ْ



 ىف ١ نع ىط مهوله وحال نب نا نينع هلا نم ماسلا موي اللا هندي يح هرم يف مادام

 اهوارلا كليم هرم وارهيش 5 دامع ل دل هما لمس ىف موب طابد 42 دانساب ا حز نا

 يكرحأ و ىّملا ب ادع ئه هزذا ىذأع ١ هلا لس ف طق اوه تاه نعد امهم ابق و انه امص ١

 اهب اي. داع نع ماس يف نب تداخل اهوائب ةرم يا ايندملا تم اًقاه هلابر وجا هل
 ٌىحدميللا ند رحا د ةريعم سارلارب أت يا تعشن !ببرع جوص دانس اب يم املا

 دود ن١ءلضخ بابلا لير انا هكريب لد فاوق هل ان عود دع ةرجل ا ٌّيلعو ٌتكشل ١ هي اضا ظ

 باولطم مق واو هريسقربا ىا 5 جال ايس نئلعفبل هنلا ىلع فلح يندد اول يسب ىسلتكيو
 ٍ نا ا ا ءءاحلا : .

 ىلا ب ومد ا وعو رورع يس ننث ىلع ي ذ هدول بلا ع ينا بغا نس ارنا دعج ينا
 هريال هللا ٍلغرشش اول هللار هسحا هيلاوظملا نع يوت و عجٌّرد يا ىه انا نيع ١ هنعاو سن

 مل احلا ىلا ترن ربح ىلا نع < هداجالا ناسا يضع ١ نم هيلو احلا" دانس و داسكتالا نان
 هللا ىلع مع أول هيلا نسلي هلو ب يل اميرال يا هل هين ” ال نإ نط يذ بد أ هدرداو ميم

 اًيندلا ئه طحت ىل و نفل ه طع هل هنا ةرئاسسا لا ىهيللا لام ول يدع نا لثع هما جرن ل

 وهو عرجلا ل١ ءرضايص نه هل ىببل مياص بد كيم دانساب دوس نع د ازاي
 ردي اعاح درو مات كا نط هحرا وج افرك ول نمو س أنلا موج ىلع و مارجلا يلع لمع

 معع' وأي ر واب معه بارد واهب ىصعم راد ف ةولصل 6 ١و اهمهارد نه عل نسل

 هطح ماص 1 ا ويت و رن ريت* ىلا نع ه

 ىع هلع ١ وك نم مل صخاطرّسس لوتل ملبا ود هل دا نعيم شادعلاو عوجلا همايص نه

 رب دلع ىلا نع ئمد مح بالفشل نب ارغ نبا نع ىط ىلط اممم ضصرملا اها عوشتخوا
 | رعأ مخعا هد زىاهىلع يناس هظركأ شد ماصرع يئا مع اط بر 1 يي هدانساو

 باد ربوع ىنا نع ىتناءاتملا نعول الام و ىشةطفللاو عوملا يلا يلعن اص باعت نبع

 دم داراو لأب نوجرعلا سلككابو نرئيلا ةيهملا لازلا نوكس د نيدل ا قد ف نبع

 مل! هه يرجي نيه يع لويس يبا مح ومهم بالا ةدينس دلو ا يصد لل لري بسس ا

 رئاضنا يب امو «لمهلالا نوكسمو نييلمولا نيل انا وب هحادح دل نب ل
 يان ميم ال "لذ دب يسم ٍس 2 هلا ف د شو لعلة نجلا



 ْ 0 . قىورح فد م عاضو هيه و كارد ارما ىنانع ند دع 'سيطابشملا رثم نم لسا نيرا يلع !ٍ

 > يسم ني انع د اوف ددس نبل ١ ص أصمخ لل م نالا و انسح ضرع ردا نصرت ي نلا

 ١ خت » نخرلا لني ليج يلع هلا دبعي ي'زيحاج دباع برع كك رباجؤم لسم هاور و
 "7 دايهلا غل اريل! وذح اذ كميلع لابو لفع ٌىس اخ يارجاذ ريل اع برم ناطيشلا
 يب رس نأ يشجب زا عدلا نعا وذ ربحا يا ىلعلا نهر |حل و سباع عج دب دنس يضل اب

 ١ ياقالخ هللا دنع هلوسبل ابوسر رد و اهيلع وني يا بول | ىف سداد داجىبا
 75 ل وخل اذهذ "هل اهيج ض وحد طخ م (عه ١ هبه اب كاوتش ال ومما ىو ببضع د طح

 بع هّوذ لعاح بر باذك هيد دانساب ىدابع نإ ا نع سطرم هزيل الرتب املا لع ىلع

 هب ا( قبو دنا درلا لني ل نهل سس لا نين رط ئه باي هلا لع بسم رع ىا هرّيذ

 ديوب م كح هلاذارس ومد ل ردا وا دّقفلا ئه لعام مس: لمتن ال هنا دارملاو امس
 ره ناغ ةكافف امن املا ارد ا هلهج عض لع هىطنن ول نهد رصد نبع يلع هرلا

 ريش يونمل ٌقِبِعَص يعاعلا ني هع با نع ىط ةلرلع ع هداذ هوا ْرهَخ تسلخ ك[وند

 | 10 حائر ىشنلا نال نادب لاغير |ميلمج 'يطبلاو سلا »عيب م بشوهنبا
 ٠ نعرلا دبع د! ةئكوم دج ضردلا يحي عبدرلا نا نسخ و ن ديلا هب ومد د ارهلك
 00 قد و1ولان وكس نوملا هب نت اح ودار رع باو ,ىطالا ب ال ىف اف وصلا ١

 / نع ليضملاازكو زم نيل ١/ ضف نارك ف ىدوط نب ادهدحا ناقون يلا هش فال

 ظ هايذ نووكي اود اك يهل مالا ل لاثي د بحد ل عاضو هبا فيدص دانسإب ع نب ١

 رديت نارتمدو يرهق نابعش و هدلار رس مالس ٌنوص كبش ميس هلد لاّملا نع
 ىف ساوملا نا نب يل اوا”هم الاهنمد ضداصخح نه دم وص نابراعتسا هيف ّيها

 دي دنس صو هبسغ رق فابروص الا أصلا منش هاور و لمس رش يكصبمللا نم ا نعول اها

 را ديلا لحد مساع هند١ تجوز ىنحلا فلم اشارت ابا هللا محد م فعضلا

 بذجب هادان هلأع نه ن ذل اىشمملا ل وب نيعاو هل هعان يلع ند دملا يلا
 | هيلا يف

 1 خا شاد ءاع سس يل ىلع ةنداعال او ةبرغد يقيا سال لاى لاه ىندنفد أمد

 ١ هيلع ناسح الا نع ينل اركش ناسا ى ولخ الا نم نا هي وركب ىف! لام ىجشتفح اه.

 ْ رابجاعن نم معلا ديو ىو رابتعالانع زضندا عطقو ديح ويلا اذصو لك وبل عم هل

0 
0 
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 هه اكل ياك يلعهقشملا لئعاهي ركام ناكنا وحلا لوقي باطخحلا نبرغ هلا حر ظ

 ,رمكا دان ىدحل ين دنم نه ىلا امد + لرقلاو لل لح يا يلا كرب نّولرملا ىهنملا فانه
 ةعالا ؟رص أيحا ناكو هزه يس يا هي لملا ه_ريسم نافع نب ن اع هدلا بر نيل ملخلا 2

 م داذد اكو هب دارلاو اوه انكاب ىوج فل هيا هلاهصملاخاهةرصلا ىنج يجد ١
 دارتع هيلع ذرغع مهيلع ئاض نولسملا كار ناذانطسو يد ةنددملا سيسان يم * ٠

 ةككم قيلا ردا ىهللا بل اط يق!نجا ايلع هللا يحر هدصو يح |
 ذاك منهو راد ثيح

هابؤاه هبخ و ترفل فلاوملا زهر! نين تييولعاو دب (ىهقلا ىنتدا
 . دعو نس هرللع و 

 ماوس يقانم رجلا ير ررملا انضنتحت هلموملا واونا وارلا مهب احا ور نب هانلا دبع هللا يجر

 1 هكرداائصناك وعد و نع ىف دوئهسم اوزعلا ىلا جراغ لواوع و هّصعلا هليل

 0 هدا هينحو أهّيَش و ل و١ اهيا د ايلع ”ظف احم لمه و هريهب أنا هروي ىلع رياس وهو ء هليشلا

نارطلاهاورو ىع نب 'نعركاسع نب ١ اهيش و لوا ةالصلا ليم ئس
 نسخ دانماباضنا ي

 مل ارد نو لعاوعس ١ نإ نب دىلع ناك دن !ةيلمهملا "لطم و املا ضب أسح هلل روخر
 - ا 6 و و . ١

 1 معتم يتم اظعاو | و ًءرصممابطخ ناك لمد ءالسناو ةالسدا امهم ليلخل
 ١ منح ان هل اهرو ٌثِيدح هل يباح خا نزوب مجو هدح وي روكي! نيا ىل اع نع ىلع

ر (ئهلا هناوراؤنل يواي مادا ىح ١ ىلإ نب الب ول هللا يحرم
 ١ ! لي ١ يواي ناك لله ى

 ا / تيوس ١ ىو اضيبلا ناد يلافد هللا يه و ٍضعأ يا ريشا يادي لس نكر ىلا دي ادشلا١

 ومع هيلو ون نازلا نكرلا نع دما نكد هل ذا دان هرعو ل ٌوعلا انه نم
 ا ١ ةهوت نهةفهو ةزكيا َةوُرر ف وهو هلا انا هذلا ٌتِجامو هظْفحو هردا”هوصغ
 0 هذرثاو ,رعو رب ره ىنإ نعك هط وو هر وسب ردرب نه هانم عت

 0 نع ليست ول١ ن اهطق نب بروي ادب يس نيا بس نبان وشه سكري هزلا يحرم
ملاب هابط ان مل ينم او١ يارماولح مه نداو م لس اوكأ ننال ا ظ

 ١ ,منتم' نع لك رلع مالس

 مالم أ ىنلد ىرد لاو هاوع هلا يوي نينعلاو عجاجلل م اعطلاب ةدّسمم لا مل مي ياو

 0 معسل و يني ديا نه نوعا سس الا يان أياد نها لمذا رعد فل ابه ماىطلا و ا

 ا عملا هللا لوسراي لحر ام ةرب ريع ن١ نع ترج ناييالاى وم ةولمم ولقد 2 ١١
 1 وضم ارلا وذو وجل !انخلا ضد قو رح هانلا محرم هرك ذود هنع ضرع اذ اريمج ظ

 ا 1ْ



 ع

 ْ نبحلا هضطسخا نهل اب ليس ةر نع نه [يإلاص هجر ناك دن ١ هّمْخرته نال لاهلخدد هلو

 ٠ يار امبرس انلا ف دخن هه ىس هلا يلا هوددريشم هليوط اوهد مخ ْتْلَك هيلع اهلا ىف
 دوم نبا لضفملا هن ند ام لك ىلع هدرج او دق ارح ثددح اول (ّمد بيجاع ا نه يهبف 0 1

 يف وكك 31 نب ةابدح يلا ةابش هدحوملا دش و يملا يطب ىلا اريهاع نجا لعب نب ا
 ' هللا ىتر عدو ما سد دح يف يدهرملا ننع لصاو هس اعنع لانه ك١ ب تكيف ا

 ًْ ؤ ١ راشالا انبا اننا و راض لا انناو هلصلا يبلع تبلغ ثرمزحلا و س وةلاداشنالا ا

 ْ 1 هاورو ىنملا ىوع نب رع نع دد اضن 21!يلاوه و يرح' يفد .هجاوزاو ةياور يف و

 الاد ىلاورلا يا ثاكللتلاو يللا هللا جر مكن يسح هدانم او ىف لطلا اضنا منع
 ظ

 (5 ةعرلابر اعد ةداهطلا يق موداصاو روس نيلاخملا و ماوطنا داتا نم نييالذملا

 ا ا نطصملا ةوعد يف لوح دلل هب اننعالا نيكس ةداابعلا يف هلع ًايمحدل

 ] رنا ىاكونمولا يف ها نيد ئييلانتلا ءانل ارح د ل فيعنص دانس اب ىس اببع نا نع بعص 1

 0 انههلا نيد داو عبس لكذو مغاو وع و يف لرد نم هنا در ىف د ماعطلا قو ا ا

 داهطلا يف ليلتعلا ب ند هلابش أجد هيذد يفلا يزد قسيالبل لولخل ابدجارخا و هنس 0
 ' هللايحر 6 برع ىسخ يد دايئراصم هلا بوبا يبا نع املا نانس هلا ىفو .

 ١ اعلاف طق نسل اصمم تالي د ارسلا ىبمل نيهذ هلي ياللا املا نغ ث كل ةرتملا 0
 | #0 دهس نع ٌفوملاو ؟ىيتسملا بانك نق طخ ةر رص نا نغ هجرات ف ك يملا 4

 0 نع ٌنعاؤكدوس١ نم هب اهصلايف ىبيل ووط بع اجي هين دانساب ةلمه اطد ين لم ا
 بشك وها هلا يحر [و ىلع هللا ص هللا لوس دنع انفلد لاق هن١اغ كلب سا "1 ظ ا 1

 الحك ةدرحال ملك د طيز الو طارح نبع نهرب ديد ارضك ّئفداو الولخ يااسبط 0 ١

 رعد م وذ رح داودب ىدصح ناب فدرئملاب هدوهن و هسد ّى افدا نع لضحاه ىا 0

 امنا مالا همغنمال ها يلا هراش١بطلاركذ مرخ هماّيلا موي ود تجاحو 00
 ١  نابدد اسل نم اص ١ارما هردا خر هك َيناع نع هخيراث يف راينا نبا لولحزم 0

 0 هلا اركز نع تي لت ببس وبزلأ همنج د ٌىرصلا ههزلا نابل نيللا بْن ١ ا

 ظ
1 

1 

| 0 
0 1 

 | خلا
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  هللاو لامخ هع ضرع اذ نقده مود اذاول امه مه ىف يرلان وبئس يوزع قف ْ ا

 8 * رك ند لويد هانلا لويس ر تدوس صر ف لعاطخ نه دنس اركت اسل يف مك وطن

 كل ويصيح

 تيهع د د دج ا : تك رس وج - ريع
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 اج“



 جيد ذولا نوكسد رولا عمر ابن ايل بسن مسائدا نبا درع ركتدايدابن الا نب ١
 فتولا ب نك ف دازؤد نم تم اره شع يلع تأرنلا ىلع ريدك دب يلا ةابسش 100

 نب بع ميلا ةبش ٌةرحوملاو اهل ارسكد واولا ن تو ملا يم حول وأد لاو
 ىغ ا معاسلو ثا دحلا بادال عم اجا ف طُح دع هلضف يا ىلعلا ب كف ضافملانم

 هدد أرحر مك معيال هاو يزويلا نبا لاق ىسسانع هاج راثف ركأسع نبا باظحلا وا ©
 ضاوراا نع |اهلدجيرل نك اهيد برع أنص هاهارك ن١ لاق اند ارمدلا َش 37 7

 أوها هزل اىحر 2 دانساب ع نا نع بح صد اهيلع افح اجر رع ىلاياور ن١ لمل لد

 ظ | ةدك ةنع دروع بببسم يش هين ىح لاهزع تكس دا نحل هلود يبس دف لك
 ١ نيس نعو كك اا ىنسأ نع سم نيف هاري يفاراشرولا هنو كك عم اوج نم
 1 مدن نزح نا لنادبع هللا حد ل يبيع لس رملاو ىيعص دنسملا دس و لس رم فرصبملا
 ْييلاوحاان وذ رك ذاق باقعلا نم سف يس نع تكس وا باوثلا

 2 ظ كماهايفا نع نابح نبا

 ٍ , داحررجلا لو ناد مهيف ١ يسن ويس نع ثكاس وا جوخ اريح لائ اربع هللا يحد أ ليع اببلا
 ١ دعزلا يف 'كرابملا نب ١ هبحاصي دود ال نما و هىوسي نحهلب موسم زد ولكن كسلا نم

 ايم هب يف قلع اوها مدلا يح د يش وبلا وص نس ره رع ىغإ نه دلاذ نع
 بي داقلا ن وي دم و ولوج رثك يد الو رهينه بي دانا يصمت ١ نيه ياهلا دب ب دوب

 | ربما نيحأ هنلا متر مل فيدض دانساب رب اج نع دع لاوحالا ضعد يف ىيعلا ىلع اهدّمم
 ا «1: الف ةركذ ناك نم دم يا تاوههلا هز بمن يذلا عضوللل يما نأ نيلي

 9 1 نأ انج ىلهملا يلوم لسع نإ نياأطعنع ى هراجلاوهو ملّوسدلا واب ارئاوهو

 حت" ملطع كيس نلاب هانعم يونس رلب ناسخ يلا ةبنم اس زا تب تاهرفص ٠
 خب درثلا مراح هذللا يحر ةركذ يلح مندا لص طصملانع انذلم لاق ياا ذلب
 ا لسعد ىورلأ نمد نوي لب ىزللا هماعو ىثمخلا ةياور ىد سرج يزل ىسا ارلاو اجلا

 31 هوركاو 2 كلاخ ىيييجلا ماع نب هاّصع نع ته ف ور نيد ممل نورطند ئيياسملا

 ١ ارم قفتأو بلا بح يلع يك ةدكرول د يناليدض ين نم ماقام هنلا يخرا 0
 )1 هوخوا املا |يبيججو ف مرا ضد ظقيس ناثبا نا تلضض هلهاةياور ف١ .
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او عدملا لج وعرسألأب ضرع يف نيكل و أوريض و ايش ىكحد رديشم لا ىلع مدلل
 5 منل

 ناك ايفداوجوذ ٌتظساو ٌتلضح ليللا نع ٌتماَق ٌةارها هدلاىحر مورمللا عت ند امع

 بجأم رول حينا تش يح باص هنا هب نيب امأ ههجو ف نتن موههسنا با
 طرم ىلع كِل يدرب رهع يبا نع بح هند خخ برع هل أخ برع هلاب نحابد هسننا
 قلا,دايُم ىا كرا يف ىفكو ةراوها سلع و تامهلجد هللا يحر / زود ليس
 بورعل سرا و نسل نل ىلا "يدرس كد اش نع ع كت ىلاب لكذ لغد و هلملا يع تدرشسا١

 سكب "ليه ني لا يف ,رحا لمع مل كد اكارمع للا حد كل هرغو يملا هؤعض ديض

 يأ م”ىسل د هحودد ٍضشسِن يانحوج نازح ءلحتس انها لاهو ان أشالا نم

 0١ نع ذحاتانسح هلل د اكو اخ بطن د الو اني د همارعلا يف ىنعد 'كانص

 ١١ اولمح هيلع ادب نقول وا تن انسح هل نيك ناو ىلا بحاصن اهنف يق ىند نانسح
 لق وح مح رح يل ند ذه نول بامجاهبلع قلي ئاس نه هيلع
 انس دذد | اربع هللا يضر يع ءانساب ةرنرع ىلانع ّن ىح اك رانلا ف
 00 و يل 5 2 0 0 4
 1 از يعل دن ءاهيشم ةاؤص ازعور ومالا يف يِنازمم يع :لهاشم ىاداوجو

 هيلعام يفو يا ىهد | ذا (هس ريس !١ خا يشد عاب !ذا اياد هرمرك نكذل و
 "يف ”ةحملاسلا يلع ثحلا ثيدددللا دوصعمو هّمح امد ىلط يا مص ١١ نا يس

 0 نطصملا ةوع نب ن ىملل اجر ؛ككنب انتع الا نكاتيذ حج اشم هش د ةلماعملا

 ا | ١ ةافوعراناا حد رس د دوام رواج نعد2 دتيع ده

 ١ لدلجلا هبيح ليسا نع يقمل ١ ىو وج و يلعرظ اناو يع رخل جامو ىعوم
 لح! هاودو هلسرم يقرصبل ١ نسا نع نحزلا يف ةكرابما ن١ يهلك يلع
 يدار نعال نع ب يسرح هلا ,ضدوأ يداوعو يب طاف وطدع
 0 هل اذا ذرت ىبصق نوه نه هب يد ذ وا يذلا نص ئه رم ان هيخوك هازا يا

 اهب سرا هلد اهي لدعام قوق هزه هللاو نينخ هود لجرع لا نيح

 | فس ميلا د دودسم نبانغ رح هركذرتد هه دىؤامت هللا هجد

 نسبا انا تنكول د ةلجم مدعو اَنْ ةانا ١ذ نا نع قب نكن اهللا يب

 3 داوماول واهنرس تحرج ىلا لس راك ثبهاه سرع ىجش 1 ىف تئبل د 2 0
 )أ

ِ 
1 9 

 3 َه 4
 0 ف 2 ١
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 ديبحلا ماهالا رب رح نب ١ نيس »بن اّسن اهاظعاو اعضاون ءلاماذهد ة ذلا ةكبز ىلإ غجد 2 ١
 ٍ 3 ١ ١

 يب هيلاهعر لل نيسح دانساب ةريره ىف! ع عزم قدياو دو ازور ا

 سل لوط دوب اللا يلايف وع دب نويسرناف ناو ّة ىملا وكت اس نيم تنك[ داوب نس وب 1

 * دوهعم :يالارحا يفاّو ينملا لاب اهدل اسفل هكيد ىلا حجرا لاق ئبح ب اجالا تعرس و

 ىو دج يع دل غنزح ور دايو نيس وج لحم ناكول ريم وا س١ هيلع ن النا ول فس و ىلع ايلا
 بسجل خرزملانناودهرلاب انكف مخر >ابول

 املا مدا هلئارحر الم ريغ يرصبلا

 عاض ليس اذ دايارؤ وملح م اًوس نيدو نس ضاع دي اّيلث شساع يدايالاةرعاس نب١ |

 نصحايلا برضه قر وا ىحا نجح ىلعاركأد ظاكع ّى وس بِ ارظن ىف أ لاقخ تاهاولاَمخ هنع

حا ال نو هلخ هل مالك ىس انما لكك اوبس يفاوا داهرم اك
 هظزتك نيك موملا ضمن لاف لخف

 وى 9 0 : 1 م ص 5 | 20 .٠

ع١ الح نه ل واوهو ظعاوملاو .حلاب هد يتسم 5 دروب هرطخ وركن د هنا اول اند :
 ”2)الارىبا

 اههلب فص د انساب ةرين ربع ىلإ نع نيكدزبما وافعضلاب نك م هر !ىلا ةمش
 لعن ىلا بشت نذل (حان |يبص يجي ىحادشا يحز عوض وم

 علل ا ىلا ناسفلاهاع د نيح

 اكتم يفسسا١ سلخ بعدل اره لاي يكاحلا ؛جدات يناهيلع لف ها نيس نبا روض وص د
 هلل اقتهؤم نجلا ؟كر دان ىيكق نحل لبد مل نع لاّمم اذه هابصيف لمع نيكأ ىلا نون

 ةناسدلانضح ئه هللا يحن نييوطدانم اب قبج نبا خاتم نعرككسع نب اولتبدللا ب قبلي
لمتد داهذ أذرع 5 هضي لاب لكلا نع نا 1

 عييسا ناب همن ىلع نه اًيبساو هبساشاهإع 

 نإ ' نيرو لم اقس هلا نيد !كولس و ناسللا نوع ىلع ثلا هد مصحة د ما ىف دقو ١

 اك ريحا نم هارلع هلام ديف ويد ريد ىلع هدد د ناعا زل او هللا يحز بازكمزهو ىشابع
فص دانساب يس نع با ّدلا يف هياولا نح يلع ةكدل لذ اًمح 'كدلو ىلع الك ناار

 ني

 حا يحرز ١ هيد نص نه وا ص نه هنلد داعوف ارد دح انه عوس اره هنلا ,حر

 هلع هاورسد ينبت ا دل اخ نب دب ن نع ركاسع نب ا ىهيل يف هل نيه يود نه ناهز
 ىاتلا يه ين ورمي ايدجد نئدوكييس ني نلا نياوخا هددا خر مك ميج لاق دا مكي

 اخون ايد داو رع ايم دوب يجب يكن ده واوا رسك زن يسمو
 يع ع اهيبخر اطخل اللا ون ااعم ئد ابع نبا و ةربإ رص ىف ' نع انو و لبي اضع ىف

 انيع هدلا حر و ندا "ةيئخ نم تت انيع هللا يح أ فيدص دانساب نينهولاريما



 ١" لحام اص نيعلاب داحاو رانكلا قات يف وااجهرلا يف سدرملا يف ياددلا لسبب ف ثرموس .

 | هد دابملا يلعرشح يندم رص ول ىس وم ىلعو اني هلا ةرخر هك مسرع لاقو ربت ين نع
 ٠ بل نزلا ىجاص نع قدال نرخ لبد ىف عش و لاملا كَما نع ضل لا وسلا

 نبع طرشلاب هولا ارم ديالا ينبح اضن هلداص نجد يش نع ؛كهاس نا نام نك ما

ااو نوكي دعه هيلع ىنخخلا لش لع هبت هلدولد هنوج نه هداؤس الاد هصع كرد
 0 وبصعل

 ظ جامل ارهلا هلوك دعد يدورابلا داز فبحأ| اجا ىفإ نع 5 تود لض افلا دنع جوي ىلا

 7 تاك اهيا اهطس و ف نو ولن نن نمل ايا اهُيه أس واىدااحر هدرعاو ممطر لع كناك 0

 ١14 السلا >ركتج بانت اب اوجد فيعض دانماب ىداعلا نجا رك نبا كرو طاش 0
 مديح اّض وح لاق ارمللاو ظفالاب درلا ة[مزرل ةاكصود ىاثكل ١

 ١ سامع ىلا نع لال نبا اره >رلا بيدا غرجلا فدان داكذالا يف يددولاو يلوم هزم 0

 000 لماع دس ١ هنا ل 177777 1
 لباسلا ادد هل نيهض دانس بارع ند نع اولا يف يلا وب بجاه داق ةاكزلا يا ل )ا
 ا ناو سيسيأدب اود لقد ىندد اًقرتع رهغاح الملا ن وكس ه يملا ظل اسلم ىناطن ولو : 1

 هلم ةفلاسلا سزحل قرجلاب ديد د مدحل نه ىح هداخ هلثه ىلظلا دلقلا ىف غلب ولد لق ا

 ا يلأ لكلا نع صب !وضغو فرقا بيس نااب وجو ل يلع السلا او در ل ب لمصمم 1
 1 هجن فهن اكوب ١ يل اخل لزم كلذلا عه ١ويطلتو لولا اونيلا يام بكا اول او لح كام

 ا ١ دريس ا اويل ٍئ'اههجاضم ىلادحا ص ىا لس ااودر 1 بي دانساب "ىليط ىلإ ىع
 1 0 اهيسج وجا لذ مه ةربسلاب ةعاعبللا الممل اوم ثيح يعوبند د١ لب ىولتشم نع

 ١ عج نسح تالا هرك نح اير امم يف هن د يباب دحا مود مع ثاح لاقرباش نع بح

 7 او ةريالا عملارسكم طهمذللا نريسلا لو منعا نم ّى لحا أم نون الااهباابوجو اود د

 بذهب اجب نسل ومب ينك نا ةبتشا ويب ضلك هولا نم طارخوا اطينم لغ نم زل يا
 ا... ايعع دانييح وي لاق هب دقد ماد نع هي انكوف الذ لع ديد سبيلا وهب جل لائدو
 .. من دز ويسنلاا نع بط وتلا نم م يف هي اسملا برع يف ةفلابم طنا و طرجلاب

 او ىع نيا .
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 3 ينس ولو يا وتد ماعطلا نم باب نلا ساب ولو هلع اضا ىلع هب نوي لد اهيا هين اذن |

 0 لجرلا لوسر مبارك ند دانساب افيد اع نع قع ب دلل رم لاو دب عفتني هانح أ
 - 77 9ايق ءاوجد ليت لجرلاب كلم ريملا ىصلاو لوخدلا ف هل هذا ةلزؤ ىادن ذا

 “د طاصوعف ءيلع تكتمو ةردرغن لا نع د يدرط فصو لجرلا كك ذ وع درادلا لوغد
 طخ ىف له ىقحلا نمل ضملا ماقه ىفرمؤظملا ماما برم طخ و نمل اولا مد ف بزل ١
 دوخ هانضع انه و ةدلا عانطا دّمح معاطا ىحل مركب د بالا عاطن نارها يلات هنال نلاولا

 ركن ادك ىلا نا يف دالاب هند يلع و ريك قورعحلا نا دره لد نيس درعد اذه و هبضغا

 ىف نداو مج لوهلاو باطلا نم ع نيا نع دازبلا صاعلا نج ه عيبا نع صن

 || انيريزي - فاني وذل از يلع ىف ليسو نيدل ولا اضو ىف برلا يفد فيت
 ١ ٌْ 3 لص بمصر فيعص دانماب ورع نا نع سط اهلع ناو نيلمعدلا امهج >ارا ناريظد و ةرسلا

 ا] 2 ا نعلا دووسم نب ١ هدلا ربع نيج رلا دبعول! هبابرل ىمد يذلا يدا ياا يه ام وهل
 1 هل ىبيمد و يئيروبش ايف 5 هيلع هاذ بص 'مطصملا بشي نأك هنال ةيل زوللا دبكه فا هعاو

 1 هن! يعن يا” و نرججملا نفل ارسكت يعد ل جبع دانساب وهسه نب نع هن لح و
 1ذك. و كيم انداب هرزع توْكَذ ناشا نجح نحر ننا لواط لوس نع داق
 ا ظ نجده ا عيو ىطقت اكو يلع هل هاذ اجي يح د لذ هتححل يا ىلع لد هدجن اه

 أ هلوشب ىحاححلاص لمد د بمول نعد هلوغفد نا لص ليش ع نآضمر هيلع خد
 0 ارصعن وارد هد ومحل نجلا هلخ ند يل ربللا ها وبا هلنع ؛كردالجد شارغرو

 1 © ينك كلاخو بدزع نسح م ىلا ةرب رد ىنإ نع ك تاع دو اد ابنحا !ذهو ارهّح ف

 ١ اتولنم ديدلادىؤتما ةدايذان أ هيركنا مدي هنا رد جدا
 ا ىسكو |( دزك لوا هنجلا لحل م ع |ىن» ةلكو ا ارد دج ا كلا هرزع هيل نا“ ردا

 هلا يااطتخلا فها نع عفد لك ةري رح ىلا نع م يح هنجلا اههسب. خدي قتحاممبلا
 ١ اونو يح هيرب طاحت ياها ك اينما يقوب# ناضفاذم لعذا لح ٠
 ناب ئعرط ماركو اي ناحابب لذ ١الملاو انزلارغ ىف ديلعاوهركتسا١ اهو خعايهداخ ١

 هردع' ويم هيل هذا ىلع ذد ١ ند ,نعضد ايد لب فلولا هذ أك معهذ نئسح دانساب ظ

 يسم لاك ضيلكتل ٠ بدع نع انك ”هنهلث نغ يلعما عذر م اهم ن أك ذ ىلع مح اذ

 مع
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 هل الد اهريزج ْت ات |.ّيفلا بسك ضجد ىف داع ابد هلن تاياو ىلا عيب يف وشد يذلا
 ظ نعد هرود أش ىرمد هرك نكو دهؤج نه ىلع اح اعنفت رم لازيالو معانلا نعي لصا ظ

 ياربي تح زيم ناد عفطلا ينيد ىبصلا نعوتدى اذللاب هله يب كح ن ويح وهب ىلثبملا 2 1

 ًْ يود ىف ةدال هيلع ىفملاركني يلو يطع شمل هب نك ةكزم ملا عذري دارملاو دداور يف 6 علمي ظ

 , هيله يفطاو ذ نيا نع مندا > نعبد هد ماكح يف كيش رك عذلانا لعاو يرنما
 ةييدأع نع كه ند مح 'ءرثك عو نه ةركذ نع عد د نوجل اب دات ميانلاب يلب دةرات

 ا اح يش نع يف ني نب يساقلا نع هاود جارح نبا نادوادوباركذو عوج دانساب
 5و انزحلا نال ويدل هنع يندد هلو ىف ( فزلاو ند دازو عدو يلم نا لح

 (٠١١ ىقشيال عقرلاو مث كد نع يلقلا عقر مك حالما بمد يوداوس صوم نوزبلاو ىبكت لمعلا
 |1١ نعد ”ٌئاذالاب هذ وج نع اربي قّثح هلّمع ىلع بولغملا ن ينجلانع صبح كد اى عبخو مدد

 دابر نمربطب قح ةياود يف ىسيل سنا لاو لسمك قخ ىبصلا نعو طقس شخ عرانلا
 ١ ١" ك>حيدا اه دنس هركعو اف ايبلامع (ئرلاخ ةناورلا «ننح يقام وَ قح ل الد
 ةرحاو هكر الص ي'"ىكر اضجد اهيفجد يرد هرب دع ثرط باطنفلا نبعد يلع نع

 يح دروب ديد ليصت هد ملل اهلا نال هاد اب لع اج نه دعك نيالا شرخ هين اب ىملاع نه ظ
 ظ فحل ىف ةركذ هلانذام نود ماع ياه يف هلاندأم نيسلاو ن اكرالا انا هب لصاجلا و 0

 ١ اها عيضيناهيع اهواي دلا نم يجر هلا انعكد كيعنع باقل لايف ين لشملا 00

 ٠١ نع نت امجدج د لشاب اهيل ةلغفاحل ركاتم انددلا يف هب ينس ام لكنه بح ا
 ١ يلع هزه زج دل اكاومس يفد "كر نيعبس نم ربح ةكاويس ناتجكر مل" هذيماع 0

 ١ ماشملا "دو انتم دجررلا نول ةبحرمد ننرطبع و عيس وههّولا ىلا ىلع تملض١
 ١" 'يوبس نع اضخا ةكأ يسم نانعكر ئسح هدانهاو | در وللا دا نع داوم الا نإ 0

 ١ نن اككزدل و نالخأ ١ف هوعد ئيعبس نه لضح ارسا ىف ةوعدو كا وبس ىفل هعكر
 0 نيدبس نه ضع ارسلا يق هله دص و هباجا يعرا يصل اريظد هيحال ناس هلا اع د

 © دانما فو هري رع يف! نعريم داجتل ١نب !إيردا نعامه روبل هنن للعلا يق هي ددح
 ١ مث 5يضح ةولصلا نال ةماع لب هكر نيعسن نم ىح ءاهاعب نا باك

 ١ تاع وهو راج نع نت بدالا ىالح كَ يفد ةككما ٌرضح ىلا لوح دلاو كما
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 نوط تاول و عملا نم اهييلعاهد أين لا نم يح ناش الا اهيلصي ناَنفيمَح نانمكر
 هجم لانب اًصّنس ال و اعرذ١ بع لكل عووع وه ليج ويح يل ةدلصلا ر انكأ نم هب كرها |م

 لكَ و هب جرحا اه يلخع ول ريب اراهف و هله رشملاب نادل لب وطلا ومحو نكمكك عد عمج
 ' د”ىرشنلاو م ١ اد ديلا ه زيك ىلا يَفح الو ىبطلا يف دصجج الد بْن هلب كك
 تاىرَسو ند رم اين كاميمخ نامكر مك نع هيدا ىنعد لنعابلا هم اما فا نع نط دب

 تعملي لو هل ؟ويبد هل ىبعا تعم هنورد ى يلا لجرلا ازرع |ص نه زن هد نولغلتت يا

 رجا يف ةرابملا نبا لطفا مدلا نعل سيل ند > ةبتقن نه يلا بحا هلمع هيلا
 ااياطخلا نازعكي مؤ دعب يا لبلل نوح ىئئرملا امهءايص ن اًدكد مك ربح ىف نع
 نالردج أم صنم ياويتعل ا نم ن اكد نيونم دانبمرباج نعوم ريرابكلا ل ريافصلا
 برن يفثلاوبا ةرلاو حل تسي ين يا نيتلتتم ءرعدتاجاهلادنع
 نه وكر نيويس نم عضخا جو يملا نم نىك م ىيدنص انساب ىسند ١ نع
 عمو هللا ةعف ادد لودشسم بزعالاو سهاوملا موت جوملا نال بزعالا

 . ةدحازهل اه و ىش ١ نع ع ىولصلا مود عد يننلا عربستل هلرخ وين الذ هوما
 ”ةزعدلا ئه :وكرو :ىذب امو اننا نه بح جوز يا الع نذل يال اندانع ناّصكد ىكتم
 نع ايينكو ىنغملا "نب اطال اه أشا مود هلو ار ايداوولاقا د ولّملل نال و ينفد ام

 يولع صارم أيوا ويم نعت هساو تمن (ظا١ذاف ىلّملاب يّسْسلا هكر و هوما ةعز أنه
 .ء دو : ل ٠ ١ / 1 ؛

 دخ يف لئشا نيف ١ داىف د عاند ا ىلا فد عارجلا اييظقعا نم يلا اعرطخ أت مخ نمو
 سم3 فرحا ارلكلد 5 للا ف يونعدلا ب موني و برلا ىلع سلتن السن ميد عامسا لا

 اذ ويف ىنفنلا ميفجب لام نوفل د راجلا حارب يِفْسمل اريل هرهرب بلتلا مورد اهظح
 هلمام نينو ءنس ضراش لو هولسلا يف هكوم اوكا عاجل و م اوطلا ىف يدم نك بل

 نبا لام شا هر (نرجلا يف اهرهلا و *سساوح ىف م ام كاك ذ دعب ى داي زاب يلعا هنا ل محال
 لضح ١ ناريس ا ف وم ياغر و لجر نم ناتعكر ف ينحه ءجازح هلامركتن كيدحرجم
 رد _ءزحجالا عمن اب دلال ع اعلن و ينسب احلاص هلع التع يااول نم ”هىكر ثلا

 01 احبس نمش لع ول تان عا يشي
 مل احل ١ ْن ولكي ب داو ؟طرتس و١ 'نكرن ل حالا "هنظم لهاجلا ناذ ملاع يبه نم
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 د و حمم



 اين ذ ورملا نزل يدوب أ هليها ىلع بجا دمع ىىيهعلا نا هنحو اهئبجدا يايربلع نيتصكرلا

 ئسح دانساب ىش نبا نعد ازبل !ةدلسلا ف لان 'اذكو انسخ ةزع اضع اهصخو هينا

 ا. نع هلو حالاوملا ضوجوف مداني |معري ن اك هلسبرم يلع نب دج نعر خلا نبا
 . اك ١ اهتضرو هل ودا يل ىنا نا لول و هدحو هل ل صحب ضرخ ول عينلا ني اهيندام داي دلا

 ١ كار لك نك مذ دات يراخلا رك وبا وه هلسرم هيطع نبا ناسخ نع ةولصلا ب انك يف

 / اهراّمخايىلاقد هنال هلم فب ن اضمر فلا موص نه لضت!اهبد مموص ىا"ك/ ناصنمر

 ١ ةمحرلا ل وزد نع ناجم اهلوحد نابسا باوبا ياةنخلا باولا هبد ندد ةكرابم ريس ناضهر
ش لوشن د د ملا ىنتملاب ريعسملا باوبإا هيك يلد و ةرزنعملا مورع د

 ا ١ "ردد رام نيطاشلا مر

 دانه ىدانيو" 7 ١دارملا د١ عوبملا ىف هيسفنل ويش ١ رك اه ريد دارملاو اانسالل

 لع ىبحخ يف اب أي هليل لك ”يتعحلا لميعو ىبحلا هب هولا درب نم بلم ىف قلي قادم كلم يا
 | احصل جر نع به يح اصنالملاو نب قملا نعذ نوف ىفع رشا تاب ايو ندا هين اط ا

 | اهم ناضهد ئل ١ مو نه يح هموص قادت ىنمل اهب ناين اضهر أ ئيسح دانسا
 ١ ان مهن يلا ةالص نيد ىح هند دملاب ةدحع ٌهالص و يادجخد نلمالا ن'نأرزبلاىنم

 ٠ ايظلاو ىط نل لاب اؤر نم كك دحاول باو نا ندد نكمدلاوا نارلدلا نما اوس
 زم ىلا بلم يازئا يك 1 ميلا يمه ف نملا ثراححلا نيا قالب نع :

 0 هه هرشملا «لييصلا دين

 || ١ باطخلاد لضاسسا يب ايايعراومرايا ليعاوس ١ ينب ايهر مل فم هدانسا ع نئاداق
 .التعااو:لطانلاو يملا قنضح هيه أيه اد ناك قملخلا يصار ذم نيه اهسا مك نأذ برع
 ١ انا [ يلع هدا يلص يرلاوه لام سابع نب نع كد يح داهيجلا يلع اندر كين

 . هداتفلاف ايضناد يروم زياج اهيبلع هب اسملا يلع اهسبح يا نلط بتل ناح د كك هركاش
 ٠١ يلا باعذلاووادعبجلا عادد كك يددبملا يف قىزلاةككام نبا عشار نب ةع ادد
 ٠ اهي رح اركذ ناك اذا قعاع خلاب اك بحت طلع بجاد لعن روش أمت اهارحب
اس ةعاس بوّمل١ اوحود ك(_:ويطمولا ماغي تند ةهةصقفح نع اذ ىو نوه ىبع

 5 ةع

 ٠ اليل ىو باود الو ب اّمع لا ع ابل 8 دامعلا ةدب اكم نه فاد وا ضعد اوي دا أ

 ل نع نا هن هب أوم يف يي اضم لد هيشن دححلا عاداوب ىف يرطملا نب ركن "لف

 | 0سم يؤطزلا ينجح باهي نبا نع ريض اوم ىف و كام نب ىسنا نع ىوك ذمار
 -ثذي

 كح 2

 | لبيطد.-
 ! ا



 كت د مج قعدالا حا نف لظعاو ذكأ عنب نئااسسلا لطال هداع شر 5
 : هرمارلا و

 ١ ئخود انش لا يح

 دبل ايس ول اوم اذ يا ىجاسملا يلا ايد هعاسس و ةعاس هلظشح إب لسم فام هل دهني و
 "يسم نه |هبه دج وب دنا عمك قص دانساب مربح نإ نعاب اول ب انكاف عشلاوب»
 دسم ار هظا ن اكهحالا ليتل أبن ىلا نط نم اههجد نجح الد ين اه ديال د فاعةي اخ

 دوس عم يعض انساب ىس رع نبا ني ىف ىطعيط هحالص سمانا يجول فوق يبو

 "د 'مبابك يف هيلاركذ "يلا اولا عيرلا ضو يف بال

زفح دانل !نغ 'رععو م لسكل اىنسن او ىمن اند عش امص :
 دوبلا هوب ئه أى هرجلاب د مر

 انك اين ىلا يلا نب فيصل ف ةراح لطَملا مق نم به بص و '((ذ نم اه درب اهم
 ناو نظملاه كى ىف أبر الا مجلاوباو بادو ىف يربطلار برج نباو باوهيملا

 دلولا عير اضجد يود اييفعب نكك ْئرعُص ديداضاب هون ريع فا نع *ىيشت يف ب د دم
 يان زيا نموه لو لف >ارملا نا و اصانب ١و هُط اذ اهض هر د يف هنالك نجلا جرد نع

 رك ذ نوم د ول ولا يرسم ضبجلا عزت |رينج هل ىللو و اهيهاوح سمعو ةنيجلا ىف مدا ياخ
 ونغا مم ناوبحد ىف دآنم ضرالا ىلا يجارلا قيعض وانساب نس أبع نبا نع

 ىسنك يا يفادد وةكداتد مرلا ادد ىو ؛يحرجا رج د: ةليساوف واسيا ا

 ب نءاوج راهن اف و اهم ناك راشعاب ميلع ”جرلا الط اخ يهياع نعمتي 3 يوبلا
رب داخل هد را تتح رب «لذل نم مرجد كلب نع يا ضرالا

 سوا|مسلا يق نم ج

 اك ورحلا انش اك مكسشم هب ارد يون ,نيعا نم هيوم يأ ىمت رل 1 نم ماد سكلان

 ' ندح هرياشااو ةداسحا همع طق ا تجوع هللا ءلمد املصو
إ عد وهويسرلاوحا ين' ىتدت رب طا ىئءارلا ,

 رانلاؤ

 لعؤمل عا لذ ءلطاإب لنيل وعملا شرم دصتلا ىلإب يسا اذا وح لونح > ن نري ينا

 بكار 1 ف ويح داسإب يصاخلا نبا و و نبا نع ىم طل جرح لف لعاب عودوا نيإ

 ده عزا عيها د ىلا ين لي دحاولا يف لي ناش نينه ناش
 شح ولا لاوزي نكر هن نذلاو ؟ل6 ذك نان اطلس نانكارلاو ناطقس ةماكد ضر
 1 2 | .. م ؟رج سيل د د انذ هلام نع ىف دار للا ديصُملا و رينج عاطالا عاطتناو

 هقح يف نط لا ةز انجل فلخر سم عيشي بكارلا هك عيه دانساب درع ني! نع ك



 - ا
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 5 ب :

 - ِح .
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 ميزداشلا قادر درج ب دح' هيمان وامن د اسم داهيتس نعد اهيفاهاو اهيلخ ىلس ىش اداد
 ١ دل ١اس ١11 هيلع لصين طقسلاو ضن! سك ذ اتنطم اوهاعا ةنيوك ايدل لضخالا
 | حم 13 جميلع ةالسلا لاح ىف يا دره رلاو ٌةروعملاب مي اوف يدي و ةدامح تسمن

 ١ م نيج ابداط مخل يرش اك ر دصم ىكتدلاب اي ورد ١ ينص دانس ب هع نب ةريملا
 ا ةراشس لد ام عو ىجقلا ي' ىلاصلا اه انم يري

 ا 0000 ا

 1 ةرك ذ يري ينلاوفو همس وس مارق ايد اليسا ند ىجلاصلا يع وع د نكشه يفد دا

 | خور الايد ٌْنونملخ هرب ايش .مدخا قاد ١ ذأ هب رد هنظ يسم هد اريل ناش ان

 0 لح اييالرايا صحون اًطينملا مخ د ايد رد ةعه ارك ان ولث هز اسن نع اظقيشسين ني

 2١ ظذأعاب ةوعاانه ذوكرلا ةفيصو ٍْضَم اذ أضاخ كيورلا يا ارش نه دللاب ويني د رالعلا
 دو يأس دوا يرد ىف هركا اهاهيد نصي نا هزه يدأي 5د ىّند نه لسفلو هللا ”كمله

 ١ تاو ىلع أه دوه د أيما م ولصملاب طق مهجلاصلااب درلا شئ اضدالاة داش نإ نع

 0205 ارازثل دركي وا هد زل دا ن امض ولاب سوس نب يرسم ا نه وا اب ورنا د هللا نش يرملا

 > لهالدابسانوزدح هضالاه انةشابذ ينمو هراس نع نْمِنملد ايس اهيص هولي

 < «دوياهر لّيخ ادخا اهي ىحالد لبلل ءىدا> هى دصلا لمح أف اهبلع سرين ء وركن نب

 جان هنسح ايود يار نا 3( مندارب همس ميد لوح الكذ ن ويد اند وص حالم ٠
 ا نم نولا ن وسم و يع '0اننملا ٌيْفِح يود د ةداششبلا نه ه دحوملا ن وكس د ةانشملا خب

  همخي ال ني نهايال هدول تح نع هلا ا دف خالو نعم لع وعاش كا ععو سلما

 أ * داك يلا نع م كلوخا لع اكايدر ىصصمت ال اضن واادسح دوبج د ىبع ىلع ةربعي نا

 ١ وهو ىنفنل ذ نيب بحد باكل ما نع اللا اهي ياي هدل نم ٍيْسْص هن هلت ارورلا هك
 ا "تح هردأك ىبعيل ا زص و مونلا يف هب يلوم ام اي ىح يف يف نوبل هلظَميلا ىف ن أكأم

 ول كدا يلدا ذاف طزهلم يدب ناب ناسا نم نؤيد زج هكذنا
 ٠١ يلو دحايلع هاصقي لف ههركي اس يار ناو ءاشس نا اهيمقيلف اهتيلف هبت
 ١ لل اطر ىازذلا برك د 2 ضن ف انياذ هدلاب ذعلسيلا و ديار يف داز سس ام لمجتلت
 اهوكتخ ةنكوا لاظع وا ني د لمح يلا ةراط !هنهل موردايف انولفم مسن يرينا
 ١] يع هدي يانج دلا ف تاع دبتل !هيلجر يف ناش هادارب درّول !بجاو هيلع

 1ك
 تلا |



* © 

 ممع هاور و:ةرب ردح ىلا نع هن لع املا ساد يع اعملا نع فك وو الل ذ ىلع لدي يي

 سن يردن نام اور اًررسس اهل هلجرب لدم ىنك يارب آحد ياي درلا اضيادمحا

 ربع اذا طوطسلا هعيرس اهيا دي رب ايوكك هل يرملاو يارلا محلب يا تخش 5 ترعع | ذا
 يك ١ ىاب ى ذ و١ ةعركي اب اصرسنب كاد ل نحل لارلا م دشم داو ىلع اهصّتن انو

 أضنا هنع هاورو ني“ ىلا نع هد اهل اح هقيتعحب كرب هناذ سبومل اب ىلع بحاص

 اهل هَوبّسح الو مدا نيا فاول ناشملا نه لن واف اهزم نلت اي درلا أ ي ذهملا

 فش ههؤ يف 0 نك بظَعن ىف ناس لا ىجب لحرلا هب مون ام ابزه دره هلا نينشن يف ظ

 ينل و ”وببملا يلع ازحا ند 'زحج يا ٌةوي ١نو ارج نيعت داو مس نع رج اهزيم د هب همس اوح

 مجلاصلا ايورلا # هركس نب نوغ نع هدا ل وب يزلاوه اذهد ّفاب ايرلعد هند اب ىنع
 رض الل ناك يكتت اهنيها زج شاكاذا ليثد ناذ ةوينملا نحازج نيجدراو همس نهج
 د١ سي نوه ودا داوقناب تيل ةوبنلا نه و نجد اذاو يع الم بيض اهنس
 يب“ اعلا نبب برع نبا نع م ير دخلا ديعس يإ نع حب قيس الا نهومل طنعاكلا ادد ارب
 عت دزه اساب دودسمد نبا نع سلط يلع نين ن نم ىلإ نم د يجاويه ةريرع ىف! رو

 ه وبلا نم/ءزح نيعبس نع زج ءجلاصلا انورلابهّرب ايد ىلا هجر دادعبد راشماو

 ع ادا نعم يح ةولب ناوكيال هولا نجد مد ويل واقش ١ هولا نال ّيِبّمحال از انجي

 همس نه ؛ز>. ءدللاصلا اب دولا : ١ل اجر هل اجر و ىع اببع نف ا نع حب احلا س١

 ُْى ارلاو هيورلا كاجيد ْف لمح! ىلا مجرزإ >دعلا ى المح ةويزلا نم“ ةزج ٍنن ىرع د

 ١ اساو عاؤباو برصا مسد يا "نس ايورلا# ىغ نبا نع داجيل نب ١ نصر اكن كلذ

 نيللاو برح عووو ىلع دن فا برح ىعبش او نيج ريح موملا يف ثارخلا ايدد يا ةارملا

 ب و ايمرلا نم دول ولا هل اد يم لوا هر هل نامل و سلا و ىلعفا لع لد يا ةرطخ

 ي١ تدورملاو هاج كرضسهاو نجهرنخللا د ب وللا "هايح ىلهل اب نا أكّد ايح
لود ١ نم هد اوشا 'ب طضرنغ وه ىف عرك ذام وصخ نذود هر وك دملاه نود

 " اًسلا 

 هنلائيه ىف ئرط نه نال ةزكذ شح ؟؟رلدابواعاون و١ هوجو نوعبس يئااراب ن وبس ابرلا

 هن هلت ارح و د يفسح لبا نع دازش اهب او'ّس د دك الث ذلذ ام هجوب ابد هؤضطتخ

 *اشلاب لوح نم ند و هدحوملاب ءلِص امد ازهد يف ابرلان ار وهشملا اباب ن وعبسو



لت د اوما برعلا نال ردت و رن اذه اها نحرملا تي ناش اهرساا باب نوهبسس د
 رع 

 هن لن ابرلا دانس اب >وعسم نب اني ى هانم ردا يله دب مله اد ؟كذملاب هنا نَا يب

 ظ 1 9 اعمساو هيو هعيش ولا اسملا لحرلا ىضرمع ابرد ايد نو هب و مهيطع نش و هيلع

 | 3 وسرو هللا نه برحب اود ناخ لد هلعنف هلفعد عراشما كب داخل لواح ملعان نال
 لح يقارصد ءتسشاع ن أخ زيك ناو ارم كك نص هداانس او د ومس نبا نع ك

 هلقلا يفلان

 دوس نبا نع كالحا حد ىكهد ىلا لو ون هلحاع لاما ىف ةداب ن ناو يال نلاد ل نذ اك

 7 ادرلارا ناو هما لحزلا نانا لجان دا بابن وتس و نانا ابرما وحمص دانس ب
 يا نم ىلا ىف هين نمرع يف لجرلا هلاطسا

 هرقل ولاو هيلع وف زملاو هريس
 ٠

 1” اميض تلين ليلا بح نوعي انا عيحص دانس اب باع نيا ايا نخ وسم
 تازثع اعد سا ل و ىاططصري ٌرّوملا نك نه لد هلق ابرلا حا ياامرلا دل مح معالازع

 7 ةوص لع ةىولع ومحد يضطصي لاَ رامبل تعا نهابرلا نا هل اهو هيش و ءلرحا نجلا كني
 ظ يقابل ”لمر يايا ءلهرلا اولا يلم ةدبرملا كك ههنخ نلمح دانس ايري رمح ىلا نع ه"دل اذا

 ١ ريرجالا صح بوو بس د عدد سدتعملا ب ةلمر يف ةوبريلا مع انس واو يلا هلود
 ليف > وكنب ميلا ملم هع نع ىسلقملا يف هناو دوه ننإو نيخرلا دبع رياح ىلا باو رطل

 نوكسسو اردارسكت لجرللا يزيل يلسما ةرم نب بعكا
 يا 2 ١و يضلاب داب عجل

 هد د اهيحاص مزن الر نه ينأ دابج ىهح ابته تح ى ناك اهيلجرج مب ارللا هيب اصااع

 ١ قاصلارزملاب ياي اصلا لجرلا ل فيعُص دانس اب مرن ري نا نع ه هبيهنجحلا نخا

 اوسلاو ءىلاصلار احلا عود مبا > لاصنا ناس هلا ا يش الاب اي وسلا لخرلاو

 7 ل يكوسلا للاب وى داصلا ىلا بجي يلخلا ف ىزلا ةداضلادابنح الا عن هلل امش

 | نع هبا در دمج حازجرلا  ىيعص دانس اب ةري روح ىنإ نع رككسع نجاد لج ياي
 | اقاذاىا محد ذاكر 'رك هسلخ حاد اور ايف 4 ارجل ال ذ لكي نا لا يا هع

 ١ > انسابور وخلل ديعس ينانع يح درجتملاوح يف اكث ذو هيلا داع دوعلا لع امز اع ةجاح

 ع هميم فةياور ىف و ءلحرم يف مويناو ه.شارعر رصد و سداد يرصد قجازجرلا ِ

 ظ ا يي رارلا ىفوا وقف صحن ناطلصلا سبب نكت هماهدلاب ردع ند نجا ثوب :كاذأد

 ٠ ٌثيحزل ولا موو قيما لام أك فيعض د انساب هيلظنخل انب هدلادبع نع ئيعرازبلاو



0 

 ولو نكس ويه يذلا ىل'ئده ىف ةالصلاو هس !رذ ىدصو همبادر درصن نإ خحرلا ودع

 . ,طاخزع طاّءلطم ةرع نيه ديننا نوبت ىخحا ذا هد اذ ءيلع سانلا مزكراه اما نولي ناالا ء رجاب

 ١ طول دريل وزع يف هض ىس وللا دانعا يذلا هسا جن قحا لجرلا أ فيعنم داتساب ارعزلا
 تب ؟ريب >وفيل هك را ثمح هلم حا ىف داع مح ةحامل عرزح ناو اكذاوا اًماوا

 هدصق جارحرلا ف بدرع قع لاو و ند نح نبابعه دنع ت دد لون همحرس لجلاو هحاعزا

 . ' لهو يش ىف لياعل اك لمع ىف دياعلا عويصنا ىلا رضرادي داهنع ضوتي ياهيه مس ملام ظ

 ريرع ىنأنع د هعرتل نحو ايد نصايأ ا عجري ول اباد ركذي ملو بمحو ولذا قه اش
 ىظنملذ هسدرطو ,نرحاصو داع ىلع يا ءلملخ يد ِس ناس الا ىدن لحرلا كن يفص دانساب

 اطلان اذ ءبَْجج لئعو للاخ هئلخو هند د يمر د لاخي نه .مكدحارب دب د لهاني يا
 اوما هجربإ رما دا لص تعزمامل مر اك مترلا ل ئئسح دانس اب هي عض ىلإ نع سن لش لس
 نع ايرصل اون :شيبحلاب فص وب لذ ياهرك ند ”ليسجلا ه نه (نئجر هل مخ هيلا خخ تخش
 كيشمباّر يل دل هال ّ لذا ارجلاب لحس هباؤلا يا يحرلا كك نب يس نب هب رشم
 ”ىطنش و محن ٌثمبحب اهد دس يف دل (ٌيس ولو شرولاب ءّيلده ٌيورعلا كاْسْس اىلخارشم

 ٠ دانسإب وع نيا نع شض محمي اّس يلع يلا هد اشم ٌةرادتساوعع ليَ درب لش ىلس ن ىلع هلا د

 ظ اجل خاسمل ان هيو نض ب ام هانا ب وكمرؤم يلا شسرعملاب متعه يجرما كك نيتع
 ْ هللا موُطَق ىندطت نحو هللا هلصو لصد نم حلاص ىر دولا ذا لالا نم نام اد

 هندم* مجرلا قف هيلع اًيملا لب رك اع نغم بح و ١اعدا ذو هم انع لاك هنع عطش يا

 كر ل باهيسكل اب اللص نه هللا نات نحول! ىسنا نيد اهو !ئبشا يلا ني رنا نيه
م دب رما اع ءضارع ل نع ٌتصرعا ىا ّيدطَش ذكوطُح نعد سد ياشلصو

 5 ش ظ ” انبعا ن

 يق خلا نب يّ زيج مراه هللا دنع ةامغرلا أ ماع نعد ةينرعع نإ نع عن ىتمرب ظ
 ْ ْ : ل و اطيل ىسلبانا وح قعاّسلا موج يبانيعست د ادمن زحاو اد دلا يف ادحاو ازج

 ٠ ١ الصلا لاح لت ةرجرلا ل# مجمد انساب سابع نبا نع ازؤبلا :ضرللاجر مويداؤتذ
 )0 . "والاخ لوولا ى ييصلا نم هند يلع نه ىلع لس َع ٌةالصلا ماهارىلع ياماهالا

 / ْ ايد ىلا قانا رللا ريفا ىف نع باورلا ىف عجاوا لضعا "نوما ىلي يذلا نأكاذد و

 ' د راسم يلا ىلا نهكسلا ن وكس عمن نشملا نه عرس ا موككا د دوج نيسلا هين



 0 زرع اط دعوه يرث ىلع نب وب هلا قبح هدارد 5 هحانم نطل و هروصل ٌندضرَم عيطملا

 3 عام ليد عيب و همركام لس يبل هدالولا + شام ييسكلا ارنا" ه دس درت عاصر ني

 ا :

 ا قوس نبا نع ركام انا .ةخزيرع لن لولا هبنق يذلا ٌتيسملا نا هم أه ايف وادج ميلا عنرس ويه يا
 .٠ يف ات هندل ولج نم ناش لا يا دبعدل اربط سس |اقزرنا 4 فيعص هدانساو ير ذحلا

 1 ١
 ا ! ا مين وباد يف اضم انح اال زد |ىحو لت ال هدع و د ندع هدد دعو

 . ..هيدلا» يطب ةطوطزع ىصلا ذب يااا ري د ءاطر» لأ ماظوفولاواقوق ومو
7 | 

 ل

 يود سا ارلا و . اقول ار كمين رح و ىساب نإ لبلاد يقاتل سلا

 0 الع رعرلا أ ةرطياعئع ن.ذ ركاه دعبا ند يانا حري قب اد عاما
 ران ياخ هم لبا داخل قوي كه يسد ب [ىيسلاب و هاا !”كملع

 5 اس يح ب نا انف قوس اضع يذعت لانطدلا هب برضد و نب بون هلص ١

 _ وفرك ذل شرما كل ساروا نجت دعرلازع هولاس نيهح دوه لاق هنا
 لا ومالا عض د جاكت يارسكاب هن ارغ لا ا ىف لارجالد ًقويسك هلو تقر لذ لات

 "ير ل اربحلا ؛ارما ,سحانع لحرلا نازح لازجخلاو اهلك وع الا قف يشفلاو عاوجاباسنلل
 1 ىوهالا ىلع ةنأعتس الاسكلاب جرجا هك عي دانساب ا ىلا نع نط ارح عطس د١ هله
 0 بيرل ا يف تعا دويل لاح و ىودل يتسم هب اخ , 3 ١ىسار طا

 1 "دا سل اك ىلا بانسا نه دن د دامو ٌةشسدملا ىف [ئخرلا ف ئسح انساب سابع

 0 و 4م دال اهم جي ديلا ٌتاذر دما .عمنلا ف د اص الا اهي

 .اجزمي بح ىط هني يف ىلعاوش هلاو دارخإل ىف ليف اظح ةداجلا |
 5 00 يم نهد ءكوبلاد كد ايزلا هب ص

 ظ ملأ قف نوعا لا نست لنا نوكض ؛ عضوا يفد لا وكب يا نبي نيذرلا كدا دبع
 أو موس فاوخلاو نع ئجرلا دوياد نبا نع يبسط داع بس و ءكربلل حم يفوت

 8 اذ

 ١) هنان ها طوس يي ىكب يح نورلاناف يورلاجإت ميلع وغدا يختي لحابدنل دارا
 ")ىف راسا اَنْ يك 9ك دو هّكرب يه ددباع ىا ناسا الا طق ىس يف نكت م فول ناو

 ايخلا ناكل و نحل ف ناهيال١ د ناغدلا نم رجلا ننملاو فرحلا نود نيترلاس اج

 يمل ابر ون ١ ناد يماعلا ف ثا الاوع د يقلب ىندهلا ناد احلا الحر ناكت ةلحبرم

 قا

 2و



 اهلج رولا ناكولو عملا دكد دب مل نااوح ايا هلاخ د١هدازج يا رانلا ىف ررهلا شكلا نا 0

 مج ىدرلا ئيوص دانساب ةسيد اع نعد بح ىم ئسح و اىهبش اتمنا وس هزح ناك
 نا وفن داع لد تم ناذ ران ا4نح كلذ تلج لب نا يعمد اج لفك ةدحوملا ع ذارلا

 مينعد وايل مهد اهيلعبج د و هحاص د ون تم

 هدرادد امال نذ وأول توبيال قلل ةارللا يصف يهم بورما رك يحي دانس اب تدب انت ب نبذ نع نوي راع
 ةرلع ,ىداليع يملا علب لاق هرد رد نع ينس رمل! ندا ىأننادل و اوف شيعبال قلاب ىس نا

 يل اه داك يعج هكا دل نات اوم زدداهجملا مانند ثعنخل اهيد ١ دام دار ١ نا رسل

 مه دولا بزل بوجرلا قبور ١ أ عجم ه دانماو كانو دلو يف شيال بون داناو رجا
 .. ديس ل اطباا هلئبد ملانوعو يطته مدح ىف باوثلا ناف ايش ريزم مده لو ث اخ نوكسف
 هد دش لود و بطن ليسو هيلع مدلل يلع مطمعللا درس لبجر نع مخ هرك نايا لن لب يوغللا
 يذلا هلا بومرلا لت رين ول ييرخ هدانسا ىو هر انه هلل هل ىزللا اول اذ بوهرلا اه

 3 سكت اكرلا # هرنريح ىف! نع يمزح يلا هشام ارجا هاو لوا نه مدل ل يا هل طرف ال

 نبذ د يه ثلا و ؛كلم نع يرانهلا نو نولعم ب دحاذص غر هل نه تبني يذلا بهذلا١
 ى رالا يف هائلا هَّملح يذلا هنصنلاو به نلا زارنا ىبوض هانساب نا نع ّئيح هيله اجلا

 هه يللا بكر ١م قص دانس اب ري رد ىا نع يع دحا:نيدب وع ىملو ي'تّماخره وب

 يجمل هرل ١ قانعا يف ئليد يذلا س رجلا 'ولطم انه د دارملاو فص ىسرج ل إب يلح

 لا اخ اهىنرتت باودلا ىلع يش هركبن ىس نه انا هبشي هن الهمر كلم يا ةكيلملا
 . بوما نود ناتدكرلاو م يبل اراب داريهل لش ناشللا ن انعكرنا كر ع نب انع ىئلكا

 نب أبع نبا نم كوش اراب داو ىهسسف لمهام ويلا هل وحث يل ارهد د ويس امن ابدا
 "د ماه ماقلا و دوس ها جلا انه دارملاو ىف علا ىن أجلا هلص ١ كلا هيلع دو جعلان د

 فراومف ناعزب هد اذ هر اعمملا نع يلح أمّي ود اب نم أيه يا ةنبحلا سيد اوب) نم نان داب خيلخلا

 لاق و ةررح جا نع نع ناي نكرلا هيلع مو يدم لاؤو ىن١ نع كداب ىج هربعد
 مايوش أب ينرنا لح ميد ام يح نم نا يح ماهرمل اب ,يجرلا سي ال سد دح
 بوله داوكره نيح رذ ا أ ييوتم هنت دانس ابرع نيا عزت برجلل اير ند حولس اب بعللا و
 ريو يف! نع نع د هييلع همغن و هل 'ارهظ رجاذ رجو ١ ناو بلكي و هدكري هكلاء يا



 ١ رسالاؤتن ىجوصو هيلع يعمي و لكري يا عند بكري نوهرملار هلا يانعرلا ل نؤمولاب لع
 ١ بكؤلاو نيللا ثاد يادي ديسملاو ملوملا عم ىلا نيو دلوا يب برش هد ىماملا هيه يفد نك

 1 000-2 ىلا” | ب 1 0 ٠ وت
 ظ ورمل نكرم ىنبب ناويخلا لوا داٍشسعاب دن ويفح رح مد يل أ: وصد ريش ناك ذا سننل ىسل اى ارمأ نه

 ا 7

 رد وعدد عاش لان وخل دار اضف ننحاو نين ال ءبوكرد ةكلض ولد نه ارلا ف ذاب برطملاو
 ٠ 1 بارد ةركوم نس دنا ىلع لوز اذهد ابجاو هدوكف كد انا نع ل 7 1 ا ال لع بجاد اهيولصويلا ةعججلا مو ردرلاُ ةيبرهرإ نب مكامن ذايهل ناد

 ١١ اهددلا نه لضعا هائلا لمس ىف 55 للاو ةحذرلا كقيعض دانس اب سوح نع نط بحاول نع
 ١ اف دعاسلا دس نبب لويس نعد ّن داهجلان اس يظن وأ داارما لموس هب دصٌملا اهي امد

 هل اكانل لشن او ملا

 اييسدلا نم يا ودها اورام شاارلا عب هلل امو ر نه ضرالاو اىسلا نيبزوسمل اريل يا تيرلا

 . 1 ذاك هتكله اسس ىل بازعلاب قانو تمحر اش ل ةرجزلاب ف انهوهاب لصحزم ىخم يلا
 هب تلسرا اه يااهرز هنا ١ولاساو ٌةد هاه اهئاذاه وس لذ تبه اهوُمباد
 كد دخ أهل يره ادنع ارب ون ومب تلسرا ام ّس يار نه هللاناو ذصّتس او
 لاه دحأو نا يف يا نم نحال "هج مومل اب اذع 2 رد وي دامس اب ًءردريت> ىانع

 م3 ا. هنفط يلف قس داسابرغ نبا نع ردا يفلا كرته عررلاو يل ارحل

 3 ىصلا يبا قيد نا اند كرو م كيه اىكار 1 وج +

 هنأق دونا نه ولا يلا دن هند يحلي اصرخ غوكرلا نوه ئب اديه نصنا يلا يبتسم
 نول فه اذ ةلا ف نصلي وبشاادانسا ذود وكدا اد هدرك
 . ىسرملا يلع ه الص قاد يفداز ل هوك يل خن> حكه نع فد ل اذاع دمت م ناو

 هند هلال دال ٌتداسنارجلا عوللل ىلا اشحلا نيداع أبت دو عمم واول سبت لولا يع و

 100 هود دانساب اج ند ذادم نع ىتح سسزملا ىسج نم دازملا نوك مرد هل ذازدولا بوجد ىلع

 5 نب هئجر دم ىلع هلع ملل هلا دصر اذ هل دايز دارا ادد نم يف هلاخلا لح داذ
 دير نبا ل ائخ هب ري دش ١و اكلم هّدرط لعابص ىبا يرطلاو ييخلا ارلاو ميما

 , ناقملا عم اميري ةىتن نع ةكيلع هل لضخ لاذ ةموزا يا دب قمل اهنهيف ىف اغا ديد١
 اًرن د اظن هانحم وااوزد يس دابولع يا ةدحوملا ةدّرس و ارلا ضو هش وعلا

 - واس
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 باح ين هاا ٌيمحلالا ف د انزل بجوم اليا هدا نإ هسا فا هلا هل لا هداد طحرلا فر اك
 راجلاذ نايثداو ري : م د ل وللا طخ زكا ا هكملا هللا ل يسر اذ لاقددتا عد

 ا نع مدع جارك د ببسب ادع ىعدو ةكمعر يا تسمح ١ أك هكمج١ ل وشرب يلع ر ورجلاو
 ه”هداحم نب ؛لاَم كرموز هل نط ىّيح نا وهالة دايز لضخ هيك 3 ةرارهن

 هملغ © روبي ناو اشلا# فش مانوا و دلو فيل اذا « ىفدورب ئلىاوزل كاد“

 لازما يف دما يف ؛لكبط ا ء فا اكد تنجح ركن لد« هوح ١ لاعأك هد ايزلايف ىقشاذ .
 هزخ لاهي ركن روما ه داوم هلو اككويس غروب محن هىب> د سنو تنك يحفل اذ
 ةحلاعب نا ولا لسغاو رابشعاو ءظع مند و ءدج اهو ثول ارك اذ بلاده اشم نال
 هاارلا نا دكت نرتخ 115 ذ لحل زب انجلا ىلع ىّع زلصو "فيلب ءظع ود عيدرلا نع عراد ي' وا دسح

 ؟دايزبزن هو يلاعش هر نري يلد ضرع هلظ لا ال موي”, ١ موب هشرع لف ىف ىا اظيف

 2 >ىنانع كو راضملاٌة داع ذداذ هلمّمد هلو ملا سنا نكل فوملا لسيسشه و لاجولا نار وبلا
 ي ' امج د :'ٌربامع ةريرع ابا ابرز / لاما هزحو رك نكت ىجالا كاث تان اور كبلات

 بلع دوهف هر ايزل ىرمد واح هدزع دةزن ماو يد رايز رف نول ذو بحد دحب اند و؛؟ًاخإرز

 نأ نع بظر اريل ١ [ىبتص اذ رح مزح لحن الو ىازجلا لاك يك هريبرعح يف نع به ىسطر ازيا
 اهلا نوكس دافلا سكن يكره ١ ىككا ,ليسه نإ ىررج نع كرط؛كوردد ىوجلادد وع هيك د ىذ

 تان ان اضبو هلا نع ىض ىدادلا نب درغ نع سلط ؛ك اه ' نإ رق ىلا همس

 ى ذ ناسخ دهداسا هل لب عك ين رط يلع نايلون هرشك رلع نه ىدرئكر ذنملا لاح

 ' ريو ها هدد ايزل ههجوب يف هلم نللان يبست شم نا يف هاخاراز نم هناذ هللا يف ؛كأخإ

 هبلعو يعرف لالا يع يع و وأب يكم ةللاندا سكت رضا ةاك كرم اع نيا نع لح هلا هاركا لح
 2 رج اب درع درح سس ف يلع ةددعا يلع اهيبصرح لأبي جد يرن نخل نيت هعجرالا عيه.

 نيطملانم هلود دامجوذ ىلع ثراه ادلع ةبيغلحلا دنع مجوزه ولد ين اةركذ هليس هنع
 هاكر صح ٍش رلاب عاص يسم نه ند نلاويمج يلع صرح هاند و هيلع نطعامو دبملا نم لاح

 حم ىف روم نم ءاصو رع نم دانت ثلْثد لطر دملاو دارماهعيراوهورطتلا * ٠
 تاي وريف 0 نك مزحنب١ ,لاة'ذكك اه ريش نارحا (ارجرالد داس أرد نم خرمهاصوس <

 دل رعبا نع يح حق ”نيدملا تود لاق أهي وكت امهبلع هداصشاو سس انجاركذ 3 :

 -بةيج

 تس دع ل يجب ا ا” 9 : 53 ا 0
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 | ههلع نم ليضالا هلاهدل نانا نام نم لمص مرؤص نكيلد يطداهجدذ يلطف ظئالادد

 د

1 

١ 

 ا
1 
! 
1 

ِ 

 00 ظ
لا شرلا و نللانم مراسنلا ةرهط عملا ناكر 2 َ

 1 ةرنط د دم وصلاح هنم ناعم او

 1 اف ,١ يني هاكذ فق ديعلا ٌةةلصملا يش يووم ىنااهج رحايااهجادا نم اكوئلاو ا

 00 © اكب ثيسلا و يا تاو دصلا هدد دبع ىف دمحلا ٌةؤلص خللا نون اه ادا ئهد اهيلع باث

 ٠ اهيجات لنا تك اًنهابح نمو ةالصلا نعام ىخات ز جياد ايف مزح نبا حا !نوف د طنا
 1١ رج ناب ددع و رح عك ىلع طفلا 5 اكذ كه رعد ىعابع نيا زع يحط ديحاا يسهم بزت ملام
 يد الأيلع اهيبجد اد "هفمهنحولا وح اظب نخا نينا وركذ ر ٌرهد يك هديس هنع

 ١ 6 وز ناذ ولو

 00 قعد هع ديو ديعلا ةليل هدوم توه و دد وهو هب ايش نع طف ًاممج د ريتش ىيبكو ةلناوم
 ١ مم اخد نيستا نعرب عابص يزحي لات فين وبارمع اليم نذل نم باص نص وار نع
 0 'كأمايلا يي دارباورنداحلا ىلعرطقلا ةاكز هاف حي ال نم هدأنس ىف و برد رمد نإ نع يفد للالتلا١

 "رسم نبا نع يع مي دابلالعا مزلت لاطعو يرهزلا لاّم دحر الا يالا لاف هند هي دابلا
 ليربج ٌمهزم زاوا اهجلام ةٌيكك مِن تيعس مارح جمل ابربب مزنه ذ ربت ءانساو باطظحلانبا

 7 | ديفج اهيم برت نماوس قش اهتم برثم نم عيش يا قس انشد و رثط باول اه دنع
 ١ 0 اجروز ذ يلإ نع دازيلاو ش ماوطلا عشب اك نابي لاكو نيب هون هسكمص نا ايداشلا

 ١ زج يا ةحوشم نذل و نكس اخو دح قضم لمد اجب جانجزم هندح مزه زروملا لاجد
 | لاند هرع قا ننح لوب ةلهزود دياور قف داع نك رماد هحانج مذ اني لن رج امه رج
 ١ مهل جدّا اوه يا يصولم ز مل يعض دانسأب ضياع نع د انش اذا ضدرالا يزلع سرتتع

 2 رج يا ردوا يب لكي حرج ماللا ن وكس و ناكل عج 75 نسب هن اذ مهطع اه ولسفت هلذ

 ٠ ا مامي ةىذا يي قوتنا تيل هما ليس يجادل يدنلاو
 ١13 هانارو يحرتكأ اوم شد دم ان ةلسملا ةرر هتكذ و بولا نول هن ول بدلا هنم سس يا

 | ١ لكما ف رظنلا نينتلا انز مكر دكا .سلش نب ههلا دمع نع ندحا ادهش يف هاذ

 0 اك و ل ةداقبط يف دعس نبا د ثيدبلل و هيلا لشد جمل اب عاككلا ةنل وانزل ب ري
 50 ١ع راو نك ْنسح هدانا و يدانعلا ثري ىلا نا هىيفلع نع عدد ىلا

 دارس ابك يس ١دهو ملاقاذو هد ايزلا ىف ىّرعا ليلا ن جيرلاو اخنار لطعا يا ميج

 "5 يم دخلا ىسبق نب زم لدروس نع بح كع ين وسلا ف يارج هاب نزي جد يدا

- ٠. 

 "لاو 0



 ميلا انزلادسا ملكان اسدلاانز عوطوم يزول نإ' لاد د ريض كِإلكد يوص نسح تلات.

 5 7 ثاو انش ناو هدب يايا مب ”يايد انزلاب خزعلا سلي اك برحلا مالكلاب ني نال
 2 دضن و يلح دب ني روس ىل اذاي إذ /قيفص دانساب ري رع ىلإ نع عسسلاوبا

 اعاذخ ئياهيلجر يدحا يا هئيتحل الجرم لماتلايطعاوةنضضواابصذ قارة داود اق هدف
 ادواتخأ وك ولا اوه 3 نك نان عجم لاه الع نعد جدلا ىلع ىلحلا مدد و ٌتلكش د َتلْئَس اذ

 داق ميعاجاور لحا يا زلاو يكاياو يكب ءهبنملاب يدار يح يفالا عع ل يا تطنل

 ةاشياع نع اذعضلا يف بح اهكلا راّسع١ هيو ب دنلل رم الاواعوّس ددولا يت هوم قلخ
 عزت اندأنبا نه هدلا ل يس راي حمح هج دنع دهام مكانبو مكانبا اوهوز با كش د

 . لذ اب نويللا اووصحاو ٌةيسكا ناو ديجاو ٌةرْصعلاو بحزلا ئهولح ام انسانب ىيكك
 يف دازئ ملا هللا ؛؟دوز ب نيم ابساب نالت نيكل

 هياوريؤو نزكاىئبح 5 ! كك رس و باد ىف درت ةكرس د دب ذرفعو ١درلا اك وو ٌةياود

 ئكم هل صح ناو هت ب در وسلا نع هع 5و5 نيل ملا ا ذو ثهح نا عيح
 ناكرشا

 ذبت توملا ردزعاه ايا حويل ناب هزلا الا ملال نه ماي وه و هود كن يوطو يا بيرغان

 د اندال : مرا اهلل اما ذاو هيدا ل ىسر نجل دف زم ل داهي ةريهأب ولو ٌةدابوْسلاهرزع درا ولا نبع

 هأورو ٌةرنره ىلا نع هنعر أت ىف ك هللا هلا هلال دالك حا نويت اجرب للك نال هيلع
 ادق لاجرلل هب ودنم انه راي زك هرج الوكركش اضاف ونيل ادرم وذ هل اضهاولب لا هنع

 ا معاو صالور (عاروز ورك دعا يه هللو ةري ريت ىلإ نع عروضه ىيسل ١و بصق عزل

 هيلص اجلا م لك الكت ابنح ديلص لاب صرع بره ناك انا ىششلانا يلا اهامنضو طاب يا
 هجن ميا: ١ لحا محلا نن ذك فيعض هانس اب تبان د ن نع صلح هيو بط نيف
 ئسح هدانس ١و رب رقت ىنا نع ىلع بدم وأسسح لائكلا و اهنا نم ىهامل هنن هدد محلا

 م هانا وامي روم ”لبجنم لاعمم ١يف ةالصلا نا عن لعن ىو بالا ٌةولمتلا نيد ك/

 ف ارمد اذن احلا لاق ىلع نع يدع نبا نكد عف انها داداوا ةدراهط تست لفن يف

 مند زه اووب متاوصا 1 ود زن يارئاوصاب نامل اود ذ لك ماخلا نجا نوغ هعضو اه

 رح رتل لاح هرد ٠ :يشخ يكاورم وزد ذ>ادلا بهاذل يؤم ىف نارول افاق مدا
 ناي نا باك ف يس ارضوبا رىبص ديد اس اباج زاع نب اريزا نع كبح هد



 ملا للا ا هتؤثيا د + هيب

 ا ااه

 تعاون ذا ير نجلا تلح د سس ابع نجا ع دار ل١ يف اح ةسطاعنع لح ديد ايفا نع
 ظ "اح نازملا لن زل سلات وصلا ناف يدا ص اق" مند رو اداوش ٌزدارحاو دعما ىانارماب

 " لاكد اولا نع ك هريش د ,عاوس الع نول ثنا الا ٌةدوحو ثوصلا نسك دنارع ىف د

 ١ الرع هضررككلا و نرجو هداجو نقولا ةنيذ ةداذاهيهيبككاب مد ابعااوبب ز كوع

 فعلم هذ دانمابة رب رع يبا نع نش يجو سنا نغىدط عورطلا يف نيبم وهاك دم

 ريكا هدا الجراب ياىسب دول او ,ىيتخلاورركلاو ليلشتلاب نين ديلا اون ز كيسي
 0( قى نع عج وطنملا نرع هذنك ب رك يفرح از ى يفوطملاو وو نازح ل اررللا مداد ريكا هللا

 0 ْ هيا مون كد و لئالص ناذ يع ةدلصماب سه اجاوب كيلا هذع ها درو الكام نبا

 ٠ اداشرا اوندز ىف ملت هن دانس ايرع ناني زم طارعلا يلع هزه نويشمل ار زج اهلاؤن نوكيا
 ١( اهبلع ماوطلا عهشولملأت يذلا عملا عنع وب قا خشن اب هييلع لك وياه ة دب ام عج يكب وه
 ١ ساذج اه يوقعب ولا ئيط هلا نم هوس !عم نك ماعطلا ناجّرم نع نال ةدرطم ازد اف
 ظ بؤ ياجعل هاخأ نيازلا كفصْص دانس اب هماسا نا نع افعضلا ف بح عذادلا

 هاخاريازلا ضلولا لا نعذلا بدلا هجر درع تددحلا ايس زو زملا نغ مننا دنع

 ٠١ كيسا نعزم اخذ نع مدلا يف يطللا هم ف د وزملا نم ازجا لفغا هاهاوط نم لكالا لسملا
 را 5 ايز يلع ثح هييذ هل ١١ ناوهلاو 00 الا

 /  هراج للحب نزلا طاب نازيملا يف د صيال يزوححلا نبالاق شا نع اطنخ ههاميملا و
 ١ ئخارلا عمرانلا لح دارل لوطن و هيكزب لو جرو نطلن .ىمل موب هبل هند !لظنب هل
 ” انزلاناكناواهرفج فلا نما العار ةليلحب نزلا ناوطشيردي دس ديع و

 || ١ .اجناو رع نع اين دما ىلإ نجباو ىف قالنحالا مر اكم يف ل ازخلا اضي ري ابلكا نم يبج لاب
 0 >د وب نا مح ناك مهد ابزلل نئفارطلا ةناود ان هن ًابز ارك اير زرملاءنعضو ىعاعلا
 7 مبا ندولانه اهلا رقد المخا يلا عرسا يا أملا نيَسف يلا عرس !ماللا ف رع يف

 ١ 00 يركع ىفعبلل يوطحت لود و٠"هيلد امزرل نول ومش تاق والا ةانئبع نا جنح رانما

  يخرع وا هني ابزلا لل لومي يامل ل اد ناو هلا ةدبع لش اند ادبي هند ئيرحهتم
 ٠ نل انا زو درع ظن نذل ازلاو بهل ناف لعب ل نك لجن نوه ئسنل "لكي ةلزلا نه

 نيب رجا رك ران ىلع نلا و غوص وه يزول ناد لطب ناسبح نبا لاق نش ١ نعيح ىط
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 دّييل اح ناكأمل بشل اب وهو ”نملامملاداوملا و |رهند اهر امتع هل زخ ا لص١ارع انزل اج يلد
 ايراد مَع ىنا هرزصلا لحا ماوولا نب ريد زن١ ل ميهص دانس ابره اهب نع نا دوجوم هند دملاب

 لع لاو هرغ لع اهْيد هد ابز و ةرْمَش اباصاصخا هل نا داوماو قف ١ م يرصان يا

 ةارملا ني كوب ىا نب نيدلا ىف هئرزل ا ةرنعد لم دلا هاد هرد اجؤع يح هر أمنا جملا

 خيرات يف ك”ٌشياع نع افعضلا يف بح ادور ب دنزه كربلا هنافم اًنرم زاهينيع قلا
 بلا ءنمروي يذلا هرسحق السن لا رص ناكزلا دبا و ديداساب ةونرهج ىف انت
 يسمو ىلإ نه ”,لغدا سكك م الس ال ازعر |ويخا نا ييعامل ني دللايف يرد ىلا هيب رط اهدا اذ

 قيعص دانمابرججم هذ لاق در دما ىنانع يدعادلا و بسلا ىف هيلا 'ذكو ىلح ءاس اوملا نع

 بيبرلأاوإ وردد او طنا :ىد 01١ نع يف بج ةاكرلا لل نمح ابق د ةنح نع كأ تفعل نعفل
 مزاللا ا لات هب انا / ؛كوزمد يذرعلا هيه رمع نع اش هر للا ةياود ىف داز وعلا و

 همع ص ذأن زد ارا ا نحل هلضفنم هل لحا امه درع هددا ىعار3 و هللا عنمح نم ئدلا نال عارلا

 يك عر :ورملا ىلا بالنا نع ريح نبا نع بضع اضمن !يعلا بهذ هَدَغ به ذاذ اوليمعلا

 د او هواش يشي لف قرس عاجاذاو انذ عبس اذ |سلكو ازلا ٌقْنب ىجزلا كركم يعالاو

 هع اجي دخجد ءح ارعش ف صرعم نا دويسلا نم ابجي سلككو يازلا قر يي زلاينا رهف
 نع نع ماتوا له دح ونيل الح ب ساب ل ضرفلا اهل صدالاذ دصاشم وه اىرس ابو
 اهي مشع رلا 45 ياابن دلا ف ةداهرما م غوص وهيز وبخلا ف١ لاله ها ودانساب هين اع

 "يد نه هجازحاب لاما ةاعاضا لو عماجج الو ارحل لف انو ناك «كمنخ ىفم للحل يعن: تيس
 أب اكتم يل والامل ئم ةكيدي يف اهب ن وكت النا يع ٌهميسح ابندلا ف ةداحزلا نكد هلك
 تصب ١ اوناول اهي ةكّمم بعز ا امف تبصا اذا ةسيمملا ىف ن وكت ناو مهلا ف ىف

 ”ىلعس الو ؟كلرع » دوش و هد وج د يداس نال هبلكذ اد ناملا نج دصزلا ىبلخ ةذك

 ايندلا يف دصرلا نيو هع لام هبي نعت لاق د ذ ىنانع هت همم كله هب

 |ريتفش ندبل اد بلّملا ىقنت اورد ةبغرلاو ذسجا هياور ىف و ن دبلا د بلقلا عرب

 يداه لعلا يف نيزحجت اردانم درعل ريمي ي ومها صح د دصزلا لابكت داهرنمد نددن
 هدارسنا ىر ذرملا لاا م هت ىلع نع رضاع وكرم هر ريح ىنانع به لع 1

 عم و مكاو هد اىعل معبد ةدالل ن دبل ذ ىكمنا 6وابن داق دهزأ ١ براّمه



 نطق ابندلا يف: ضولاو ىلقلل ايثنالاد اض صيدا ىط داوم عطّعي ده ددس وع اه يلع هبل
 1 اج اطو هسنف تحاررسااهيذ دعز م ليتل: لازع ىلا ئد وو ضاح بارعام دلاخ نزح 5 عفا

 .. «دنساو زل سرع ليش يب ندا يرييجلا يف اهلا ناسك نب ىدو طع بص دمحرلا يف يحمشيع
 ١ ندالاو مها يكب ايي ةضولا و ندبلاو ىلظلا مريب ىلا ىف دهزلا# ةريرحجلا نع نارطلا |

 0 امان و هامش ره لارعلل لالخ ب اسك |, وا ةدامعل اب لفشل و يا بسلا نصل ”لاطبلاو

 . دهزلادحاه يف لاَ نم باسل نسلط ام ديزي وبالام هت رهاكن بحل ادبدلا بحددنا .
 . هدخ أخ تلق: ب كأن نع اذكض لاتض انربم اد سه ناو نأ ان دج ونا نم دنع 20
 | م 40.0. وى نع ياض انرئااندجو ناوانرصان ده نا لات 0 ا
 ؤ : ًُ ى_لئللسلا فرخ 4 ١
 امس لا ىنعب لجرلا لاح هدلال ىسراي ات دحاول ا ملف لخأ و نيم انلار وه أب ىكك نح اسس ١

 ن وكت لد بضغلا نع عوجرلا ىاىتلا عإزرمس بشفلا عيرس نوت يدروط فص وزجرلاف 1 ٌ ١
 طهر > جلا هع وجد العر لب اهلل مارب ساد ياا كف و لب ىعقن درع الو عضق هل "ا
 "نف قل ا عيرس زخعلا دروب نوي الجر, د هصيتفمللا تريج ليعمل و ,موهذملا هبضغ 0
 '" ايزلا نيدلا يقمن د هريغ ىلع ملل يللا فو يابس لجرلاو عض هيلع لوضع 0 ا

 . ىتدطل عجول و اوك ذلا هلب الل اصبت هيلع انو ءليضف هلل ل لجر أكأ ند ؟ريل هيلع ١
 ل ,ىلع ىزلا نيدلاب ىس انلا ادولا نيه نكقلاو يعلا عب اًطنو هريع لع لل يزيل نجدلا "5 ٠

 دانسأب ةريريص نإ نع ٍيئارطلا اذكو رازيبلا ةريبك لطم ناخ نفح هذ و م١ هيلع ةكأ ند '
 ١ درذنم ل انطولاو ١ نيله نلا هلبلا ني نلا بنوعد ال نا د تناس مل نسح وا ِ 1 'إ

 يلجال ريزع(ذع يد منن اطعاذ مزعالد دّمع ىيع نم جدلا و وهف ١1 مهل اما نالت ّْ ظ ظ

 . هك عع اهيفعب ىزع دلو ىس نع ةزاتتحلا ةامضلا ددازو هلا ايهم مى ديد هذ
 أ سؤ لسور ع ؤمازم نامؤنيةعاشمادوجيايرتحلااضايدتناس 2
 ١١١ نع مئاصعنم هبيذقد اش نم عبر ناب ميت عطش يا لوني نت منس نيرتص 0

 أنبن ١ ف هدداكهاس كتفيعضد انش ةرب صا يف) نع غم ملا أسدل ا ىف! نجار اند
 ا تلقف مف ترمع دم دوغ اي لاقخ ميل رخخي ناب يئ اس يف يام ئه نيب الا 0

 | نلظوه ترمع دع لاق نيتسلا انباذ نلَم شت رفعرص نال نيشختلااناف 1

 م
| 00 
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 فكرا دركي نم ئوبس هرعأ نايدبع نه ىكس ال يفاريغاي لاو ئيبس ا اضاخ

 ان وعش دو ذوو اًطوعا شح ين. باتحلا انبااماف دلخادانزندابهدبطاناايقت ٠
 اني. دماّيملا مو هايف وها يزوداو ئاخْئيكسلاو نب قلاب لورندشع الك زل و هن
 دال رافم نعز داكاانه ةروغملاب دارملا نشل محله مم اذ دا ملا اك ىد

 ايلا ىو باتكلا ا ب 0 2 8
 ىلإ 0س 2 ديل للا اهيع هور هيشسياع نع متلاوبا ,لذيال ىك قيس نيكس اذن تئاس ىدض ءدانساو هاايزخ اورج افا ةلاوبا 0 19 0
 م من ا دنع مش ليل اهرس اذ ىلارّوساح ود نا يا ىلا كدا امسح لفتكي نا هللا

 رجع ناكناذ مسن أحا أنا لن نواب ىلا لج ذزع مدنا وأن لاخلا ملك د بود نلا ةزيكم

 سرع للا لص ريمارؤب عع هي ويد انيحو ؟كدنع يشن ليل ثنا هانع ىح انف يس هلز

 ل تف ها ىلع سمن ا ند تناس م قصص دانساب ةريي ولع ىلإ نع زي هدرلع

 ي١ مسرب يح ايلي لذ اصولص ئدوامك رن اش نمداه لصاسن نع مكي ةلملا ٌّيولص 1

 ضد ات مولا هج وباجل بترا تح دح يلع ركذاهف وتب مل ناو ىلا ١
 لس اىم د تناس ند ن نإ هللا درع نع هن لص مكن زلملا ناو ىلا وص ندد نا

 م لا هلل زا اش ىنعمكبا هج نا ىىاب لا يع واخ يدحب نم نعام ي'يناحتاةيف
 لع ىردع ونش رثق لثخا نع ىلع عاش ىىّس لخا نثل نحن نمارعا أهيضعن اىتسلا ف ,

 داهيجا نع اشن عا مت هلتخا و نين للا ٌءرصن و ديح يلا يف ه لحا و ىشنكرفن ل يره
 لوصا نع .نابولا يف يزرجنملا ئيبدح يف اكرر منو هلّمخان 00 ف

 *كبرلا

 ب تا الانا يد ثئاس الاب بع لاو يصيد يذد وللا نبا ىلا لع نع ركاسع نفاد
 , . لمص الل قاطع اذهل ف يعم ناكلا قمانم دحا يف جدزؤيالو قهائه دحا
 درتاد رد كلا تازيغ ف وأ ىا ن١ هللا نبع نع 5 بط تسر ن ند جرذز و1 0,3 0

 راند" هن همَج اجد ذ وا اره انداو ليغ و ,ىط اذ قد. لمعلا نع دحا حني هلا بد تل ابس لك
 نكس هيلا ةدحاول رك نار نب مس تناوب ككذ اطعام ةيادد يف اهي اطعاذ
 يناطعإف فذ تلاس أ ىيعص دانساب نمحرِؤسصن نيرصخ نب درع نع هدل اها ىهملا

 يلاع يف ىلا ريع وح املا ل والا قانيملا ف منال و ةكرطمملا محو 5 ا ١ وو ددي هه ١ لكذو نحلا له لام نخ لل اوؤلسي مل نيذللا نيكشما وو



 1 ىفشن يف + روامو درومملا هملع اما نحو "نشل عا نع مغ طا اك صرب كسا درا >2

 أ( لا جوز كنا يد تناسى شائع يلامايق ةلعنب نسوا لا هفلاخامم صوم
 / نإرأ نعم ايدالا ىف ىزاربسلا 1/03 ناطعاذ ىل نخلا صا نهذا جونؤنا هلو .ةنجلا حا نم
 اى هل ةعانشملا يف نذالا يا :عانشسلا هنلا تف اس كف رمع ننانع يقارططلا هاود و ىسابع

 | جاعلا يف لا انع نو باسح ىف منا نولخ ني اضلا نوهبس كك لاح ةباجالا ده
 ١ هي ديب لاسخ ف دن بر كلك املخلا لاح مهيلع بلغ يذملا فم يملا باه لها

 أ( قاري راسا اذا طفلان اس نال كب ايشمحلاب دما برص هذ اى نعو هنري نع نينه
 أ انيلحلا يا يربح, كلاس درج ه دانساو ةريريد نإ نع داع ناس ىفب هيررب ىدسح

 أره او اريل ١ نضع لاق نامث وا هرشصل اوه يللا اش ولع اوبع نه بحسم يس ودى
 | لح طيربج تناس م ليحاجل بد هداج درو يصح كملاذ سامع نبا نع د عشتلا يشع و

 د يصرع الاه ان دتيداد ول رؤي نم ايا نيوبس هنس و ىبيب نا لاق كبر ىذت
 لا و يحجي اهم ٍدَحاولل اذ "ةرجاح اش ١ تنداك ذا ىيجخلا نال دي درعا ال نيككلا نييتسسبلا
 ٠ ات دامس كنتم هدانس١ يفو ىنا نع ىط لولخلاو هيلا نع ٌةرامع ىيجلاو ىّس بدل

 ا( اشي نم د رالف نمد تالا يفوم قيضر هاف دن يدا «زهذع يا
 ا | "يلم ىلوملا طخازك هدملا يس ادريس علام موعصي نا هشام مل يذلا نم ءانلا

 ضو نوم زري ماعد دنعابحا مواخ مس رع لوح مو ايسا نودقتم يح و نؤند
 ثعبلا بارك ىف قيدييللا د ديد دوه قاد ك دازت لا ىفطم عنارلولا و ر وحلا ىشملا
 ١ نكلملا لع قرش اكنموملا بابس كف ىع ذلا هٌرحاو عت كالا ةربوع نا نع يلي دل
 5 نك د راؤملا كسلا نم رب درعا ةرهد لص اءو مب دصعلاو موصعملا نهزوملا هد ازغ

 | ١ دارا ككعملا يع ف يسمملاك فوملا بابس كك ديج دانساب يعاعلا نار نب نع دمح ا
 ١ انلاظو مإنان دضتدمو باس اًسِباس ك.ىعاخلا ني ورع نبا نع ىط نينموملا قوملا

00 
 08 9 00١ اا لا دج لاف دزني ناوي يزنعنلا
 7007 رك © دارت طلسا نم قياسا او ايّوقلا لج ل همجي نم درصسملا و ازد دا لجال هللا بكي
 5 اللا نيم و هد دلي نم قءاسلاو ىلع ىرصن نش لصتشملا و هلملا نه ع نع نع يل الظل حيد

 م
 توي .



 يع دبجن نع اس او ٌهيحرلا 5 ٌرضرلا دمي نم دصسملاو ةداعلاو ةلاعدل | ليع هللا دبي ا

 ته نوم » باطلا ع نبا نع وبلا يف دعا و يرو دره نإ ليت د لن د همم او بيلا
 قا أو د واد دبع وح اح علل يئردلا ناقل هعدران أسشلا ىنون نا د بسلا دانس مك

 هولا دبع ئيركسع نب: بقفل بارو يوم يهب دنذولا لوبد هبل كلم فا
 هن فى داص نم كي دحلاف ىلحلا ىلط يئاوع راس كك يلج يبات سرع باجمد ذي نإ
 اك اذ ضوشن ١و ؟ كيا نسل لام ةضخو نه ةنق اهيلع امو انس ىلا نعربح هزحالا ىف هنا

 هددادبع نيرهاج نع نجد ع عدات ءذءرات ىف نب دلا ماها ىتث ارلل اكدذل تسل و ك0 وبل

 هع اسم اهاج نع لب ن اهمال شرط يلا بياصناو نماومالا يا يذاالاثاعاسا
 دن يزعل بانك ىن رك و١ اند نا ىلا نبا هدم نوف هنزاوم اياطخلا نرهكت يااباطخلا

 وخال يف ىذ كل | ةاع ان .يع ني اين ىلا يف يف ذالا تاعاس السره يرصبللا نيخملا ني
 يارصبللا نيسجلا نع به رخال لاوعا١ نع الل ايس ن وكت ن راكملا نت ناشالل ضرهناهئا

 رجالا اياطهلاتاغاس نبع نداهي دلا ف ىض ارم هلا تاع اس كككاه نن ىضن نعرف ةلسرم

 ملاس هملع بكاذ الجر لك ىلع هددا لص 'طصملا داع يراضمالا بو اف نع هد

 نبح غوش ا يا رضملاب ئيسلا هعاس م/ىر املا هفعضو هركدد عم دنم تضنغاه ل ائذ

 جل ذا ةدلم يحدق كيسا ةلاحيمدايصد يناس دع سلا يا
 ب يف ايضذ او مجبر يف ا اوسخ 1 نينا نيو خلا نمعلص اهلا

 0 ىف ةعاس كامب تدع نع ر كاسم نل ةذض ىف ىلاوزملا

 ٠ سمج نبا نع يح >اهجل هيلع يعد ىلدو حج نمل "تع ئيرمض نيت ز ارجل ٌءىلك هلع هك راذنككا

 ينج وا فري دا عل ايد يا هلع ل رين ريدان لع كَم لج لهاغ يا ملا نه ةعاس هك
 لودي م دابعلا يد هلو دابسلا دما ملعلا نال اما ئوعبن نداعلا ةدابع نىك نل بو

 باوب ١ أوي منَ نانعاس للعين وجا منع هاورازكو راج نع ف يق لسا! ىلعلاب دارماو
 ل ب يل عدا كاب ماجا +: عاد ىلع دزن املك د اىسلا

 يائاسمن نين للرسم نيس ْ 5 رواطرس ٌنومل د لد اغلا ىلا املك ل ومد داًساو رازكت ١

 يع تلا لاك هلبغ اهل اهيصصلا ند ايش ادد اسد كك نسح دانس اب يي دعاسلا

 ' هام“ [يتسجلا نييمللا لويس تن حملا ىف و يي بلطل زداسم نال (ّثح هل ل هن هاذه
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 _ فاننا يفاماو خمملاب ندبلا يعد دوقب "ضايركرحلا يف نافرع اطخ لو الا اما ميناحورلا د

 2 ردن اهيلع لماعلاو د وون ىلا ىلغنلا بوكر نم م الس هلاد فولاملا عطش نضسلا ىف نال

 ذ لع ربع ”ى ناط وهلاو له ءلاو ف وللا” ءةرخ ةر اره
 .١ نالد اوظع هلضف راح لش امس : الك

 أ | يباتحرمظ داكي ك طامي د اعدد ادم انوعد 0 نصيمحا و سم ىطمللا ٌيِناَخ د ف |شسكّتس ١سم ىف 3

ودل رسم هب د يلع فش 91 ذ اذ ث هلخالا نيع وسن ندم مي يس و نبل ايالا لذ : ا
 يملا نبا هيا

 يلع بمد ازنقنو اييضناوزداس ير دخلا ديعس ريكس ىنانع يوببلا بطلا بانك ىف يخدولاو ' 1 ١

 ىل اريام لمسلا نال ءيح امضدوا نوملا نم 0 نولي كك شمسنا ناذ ىتعل ا ببس هيه ام 0

 نواطملا ي ىف .بلسلاو ماك اسملا طش نقال و ثاب ملا لاح ىلا تح نزعل لها وم هاهنا ظ 1 1 ظ

 نجا نعّع انندل اة وم ةرجاهمو اوعلا "يد ارب هيلاري امسن هدد معلا ئسك تاولدلا و 1 ْ
 ىلا يلف كانط وداد ىلح بايه الاف يذ اريسملا نع هيث دانساب ى ابع 2 0
 راث زهاسملا نال رشد اورذ أس 82 دانس اب ب نب | نع ب امهم 6 ا 3

 "ديلبجلا اسم وبلا و «.نوعرنا وهن ىلا اهيع بحب غابد ضسل اب ىف سين د نيلث د ] 1
 ن أ راؤطلا بط نع ىنفملا » وح باْسلا مط يف هريلا عيل نب عيررملاب دوعن دلل ايهرعيسلمل ١ هيعيململا : ش ١

 /ذافمعلا وحاضر املا مزل نإ اليل عدداو هليل ذ سس لمع نعد اون د نايعالا عطول 9 نري يا

 ْ | ليوتساتدالجنم ركل يد اجانب مس لم نجرلا نبع نانو نع بع كر اي نا

 نئطاومو اريل د ىعرالا ازجا ٌددداطم د ركل حراس ينرطنلا عرس وريتلاو رائلادود 01

 000 وس و تايالاو ىلا د ريد ءاررن هلال صيخد *لفبلا د دع دود للاجرلا هاروا ْ ١

 ١ ىناع عد انه فاو الا ف انيدايا يفحن يسم تدل هل زلاو نصاومل ظع اوشا و نع اشملا ٠ نا 0

 بالا نا يلا ٌةداشاو نواب هنأ وبذل أو زغاو لوثمل ١ظح دو 00 ل ا ظ

 | ةيدعول نع ح بازحلا نم لت رزعسل لمنح هضق ازيد كلذ هونك و داويجلا مس رابحالا هذه ىف 0 1 " ١

 انور فس ١ ميلاد ذو طظرظفا اد .ددلا يد ع انفاس كي دانس اب |

 .. اج وغاوعو يزولالتخو بددل !ةياعر د ماطسح لاو دجللا لحا ع حاس نحل عنإبطلا :.' ازا
 يي ابرتموا رجا مويا فاس أ باذ هه دانس اهب داعم نعزي نادوئند مىبط نلاخ ش 0 / 1
 0 . هادلادبع ئئاد عرح نيل هوخواملا قاس با دانهازوحو دجبالا برس نا يفش 1

 | 0كم نوب يش وو عنا لاس عي د دابر يفتت اح“ 1

3 



  هراشضدحاو نود ارخاو هلم نعل مولا رك قس! دمنخ ةداهسلل زرحاو هرغبلا ظلحاو

 ه2 عش نب ةرما نع يق اضملاو ىمط عينع ئسح تالا ةداش نإ نع ه تابع
 شيخلا ونا ماك و بولا ول ٠؟ماسن ك عالمتنا

 : : ون دالؤا هن لثلاو ىوولا اب ١ سد ايو

 ِي ,يطعلا يف مد لوا ييباوو اس كك ئسح دانس اب ب دندب نب هوس نع كس وح هبلصل ش

 تلشتل د هلودلا نع ارحا لزمغه ّننكولذ ىربكاو نيوصلاو ين نا وركندااعوت :"بهلا

 0 و م حمل
 " ةلس لالجال تدداخ ا هل اروو كرس بسم هلي لسملا بس مرججت لوس رو هللا

 لدصس نعد ةرب وه ىلا نعو دووسص' نبأ نع > ن م ّن يح يق ىدلل ارزمكلا دارملا وا هٌميَمح ربك

 ناهز عدانلا ةدشمو رولا عب عنف نب هدلادبع عبط او يل با
 طقسم يا يض يلسملا بابس كف هيلا دبعنبا راجع دازد لا ىت طق برعم نيا
 ”نلامم يلعروكل ' ىولطاو هلاو يتسن "قيّمح مك هملث امم يا دل اتم دهس رلا و 'كارعلا

 نع ط نع رفد لامه حا مرح هاش هيدا مرح كيا هم > "هاه هلام مرحد رجزلا يف |
 هللا ناهس دمعلا ل وت ىا (نا يللا ىنضن هرلا ناجم نوعا لج هلاجرو د يسم نزإ

 دار او يرحدلا ءئكتا زخات ناب ن ازيملا هلت هدنررملاو نازمملا فكي دحام اب هلع.”
 |عسم* ىيربتلا بلا وك نع رول يا ضرب الا و اىسنا نب ام كمر هدناد ملا يلع درخلاعيطمت
 نه لم نع به رح |ىضوهرم إكس بضلا فضح موصل و ناييدلا ضن رويظلاو هول
 بوب ذ ىأ سد ىف ريكأ هلذاو سال ءلاؤل و هزل درحلا د هنا نيس / روع دانساب ملم ىب

م > ١ ننا سرح ىقاضعب هضمد ايو هن لكان ىنمعلا يو ةحرتك نري ل [لشم اسما ناش الا
 م

 اهمجاعم ئلصح ذا نكت بوي نا وفك اهلي ينيب ظ
 ن١ مكي نسما ناسلل اذ در ىلملا يف

 دش ا 3 نأ ويملا قضن هرلا نايس هف ئسح دانساب سن امبع نبا نع ةليجو موبلا لمغ ىف ىنسما

 هلئاولا ملا وهو ضرالاو نا دايم ريكا هللاو نازيملا ليغ هلل
 هلوزكس اههود بنل

 ومحو باج الد يناَع هلب هه ١ يصد يا يجدن عافت بيلا ىدلخت يح نام يلب دعش نب د اجت
 ب يع اعلا ني درع نبا نع نار هلا ىف يعم اهباؤن ةريكو اذ وبح عرس نع هي نك

 ادخل مرو لعن ىرهدلاب مرا ن انيس مك فيعض دانساب كرب ريع ىلا نع 'عراتملا يف ركاسع



 ةربللا ةه رد ه زو تل زنا ملا و يليه ع م اههكس ١ ذاع اهاظعتسا و ارههت هلاك
 "نلضكلح امالي زعل س ورك يلا >اذاوا هب اسا أمه ال 'ىيعملاب بانعلا نع ىع يذلا نم

 4 ايون ديا هرلا دا هبصق هلأ د هيطع لا نب ازخ نب ازرخلا نم يت ١ ذاه د لاما لهالا

 156 ئعاضح ئتظ ئصيل ؟ىهيلع ,نلاقيع هجاو ا ون يدل مف د ءلساملا يفد جلا بحاوص
 امه يه برز لون نع ع ةكسنعس ا دج١ لمتد نيه و ١ك ارعاححلا نفخ ل ئيصخ دلما املا

 اع ٍباّسلا عاوبا نه اين دلا ف ةيس اك سكت
 نعم ةدراع داراوا عملا مدعل ةح هللا ىف هند

: 

 " 3 نف وك ىلع داع لاو لف اكل ١ نب ل ذا ىلع هانبسم اب نعت ناب هن 5 ملاك
 لع طصملا ظقشس ا اق هليس مانع حج روم و يونس ناسالو هيلع هللا ىلع

 ل غرو لسكاولاث داىئل ا اجاذا ليلا نا هنلا ن ارسم ككهركذ اع زد سو هيلع هلل
 دانلا ياخ يضرولاو ّنإىسلا اهضرع هنح يلا ايف وع لش لست بلع ندا لمح هطصملا ىلا

 اهل نعيد درهم اخو "ننجح ن ؤللا عضوا هد وعلا ادا عذب قت ىلا نع يح هوك

 وأو انور ه درج» هللا ن |رعبسم غوكرلا يف اول يم يفااعوك2 تارت هلت نولصملا
 ١١ اسخخ نع يكو لاوكا و ااش ظل كك ذ لطم دولا ينال يي يا درع تانيبسنت
 / يأ جياع هللا مس رك لس رم ىلع نب ني نع يع هشنع يدحاخ وسخ عيسف
 10 يع هزلا يكد مارك رثمغ هدد درللا يف نّسع هللا ىرج او ثارغرْزغ هللا ناحبس

 ١ لك لوي داق *رخالاو ابدل جنم تنطن ام. هللا ليمن ل تار رثمع ربكأ نا ىل م

 1 ربه أك ناسنلاا مكرح نكت هلذ بلشلا يف ار ذ ىدم راضحأ نم دب ال نكت سلكت نك تلكد

 - اهاف ذوي ةيأم هللا يس 4 3-5 وا ئسح هدانساو سنا نع كن بعهد

 ١ ايعاوت ا ن سنع ضح ندد نم نانا يام "ىبع يدش ر هدام كل اهفاؤن يا ىو

 ١ نال يدلاوعد يف ”فلاص د يمد ذه د ؟ هلا و5 لمعلا ارهباع ملل عيعاربا نبا
 ُ ليم ؟نام ءازلا يديحاو يقع! لع امس ارمدع نع هن وكو ب ولطم معا هش رلا وب

| 

 || اذللا يب ف ؟انها ادلع نيد :رطع هجرسم مرتد بام 2ك( اناف ظ
 | يمس معان يان ند ياه كرك ل دقن انف اذ ةريبكستءي اع هلا ى وبكى هنا ادع ١ لان

 ظ ىلع داهباّؤن لرود يبكتلا باو اهريلع مدنا ؟كب اًناودفا اهيلمك و اهون دها يا '

 ظ 50 مق انس اريك اذا برهلا و ”ةرعبي ام ,للاولا ملا هل ىف ىا هلت مف اهاهدكا



0 

ا ضعمل أمص دعا ىف هرخ ىفشن اوه 0
ا غر هلا وامسلا ند هاد افا يرخال

 لو مسج أهىإ وي نا ي

 52 .دا الا ابا يرثي ويه خضع ١ لبعد حال اهل وه موي يازيم وب عت رد هو اضفملا ةزكذ

ايل انه هلول و هلم هل وجر هن اهب فلاتيتاام لمع ناسا إب ظ
 اقعاب خلها نوك د نا 

 لوسراي تلد يلع ثحا دنع وا هي اذ نا م١ نع كِبط محادارم يلو لضفإن اير

 لحد نع يلع ينل نحل ىف دو ينس ربك
زه وسد واما الازسا و هركند "نيل

 لاعالا

هىش يف وهو نعوجأ ٍلسملا و !ديعلل ير
م ةفشم "نها وعنف هلوو ده 

 ”"دفتل ب لع ن

 النخل سرع و !ليبسمل رين رمح د ارفف اوحجا و١ هيدا جول ايعرثم ايلع يا ىلغ قعاذنلانمناو

 يا ثرو دي دئلب ندعم ثرعو م | ارجيسم يد واهريع وانوب هوب ّن درت ون

 نول بلطي يان ورد ندد كل يونس احلاتيسادلو كرك واهيفا كوي هدعب نم ظراول ضله ا.
يح د ذ فيعص دانس اب ىسن 1 نع هن يسن ه رازيلا هرطعملاهللا

 1 هلررجتل زم د ثيرح ند وملا 

 اهيعظعس ل لحال هبعكلا ٍطس يا هنللا تيب رص ال ةدلصلا اَهيْز رح ل ىلا وم عبس

 رب د هضم هس اخ لك هله ولن زلا لح هب زا واملا سلس لم ةردوملا د اهييلع لوتس للاب ٠
 كئذلا ناكلا نب لا نطعو .قيسم قحاب دج ول : ,م اياد هنكب ذ ياناويشلر اج لم

 رسما فهو هطس و ياذد داج ملا نود يب رللا رجم وأح نبيع برت كبير اانا
 قوسملا راوجلا ملا ناب ل ووه ثددخلاو معن و هر مض اوملا» لح يف ةهلصل نا يفد اشداا

لالظالا يرو وخل موه ال انه ددعلا ٠"ةعرس كك نيدض دانساب ع نع ى ئيد يق رطنا
 

 م راثلظدلا للخال موي هلمحر ظف ملح لد يي 3 هلظ ىف هللا يرتد رحال اضح ي نلا

 عضد هدر رماوال عنان لد اع ناطلس ف اما ةيمحرالا
 صه تاس 5 هدادلع وي قمن

 ىلد اهيد نع ارّيدا يا هنلا ةدامع قاشن هي اا هلّم و ٌةومهْنسلا ملغ "نغم هناك

 ه دوبل نع انك, يلا د وجد ىّثح هنم منع اذا يىهسملاب نلعم ءملق لحرد ةربص هل نكت

 دويل يرحازطتش وهم والامزد عرتك هلو هلي الا لمصح لذ نا ولصلا ري او وا ىف همملا

 يايا اما ىف همجاص |رهنم عب حا ياةدهوملا دس باري نهزجر وميداهسلصند
 اك يْضاذ امه ولج نحلا ياةركث ذ رع اويتج اخ ويد > ضصرذل هل ءلخالو ١ أضر بلغ

 هبنل ارك ذ لحد 5 ثوحلا امون. نه فخ يف اند ماجا |يبّيسج يلع ارم يا هيلع
 ءانيع تمل اسن تْض (نخ هاوس اهب ّن انما هلا نه و 9 سم اننا نه ان اخ هبله د هذ الب



 | 3١ اة سو صا واصل نسكت سصنم ثا ذامو!ننلا يل ارم .ئبلط هع لجر د هعوم د يإ
 اذا نا هلمح املا نعاوقارج از هبلطب وا هد اسلب ىلاّمذ ئسح دن نه يا ارجو لاموا بسح
 ئ 0 دب ةارلانإل ولعت يا هك دصن ىف نيد لحرمو نيعأعلا بر هللا

 | بيدا ترس وح صن ابو هد وجرت ال قح نعرعو عخرلاب لت ال تخ اننا نع اهيمك
 تت ؟ركاع |ميءاه العر هاون ناكو مسح .اًنخدلا ىف نعل ابم رك د هني عت اه هل امش

 |( ةيعشوإو عريرع ىلإ نعم د هرب رط نا نع ن نمحجد دخلا ديدس ناو ةربرمع يل !نع
 ظنا ئاضا هلال ةماعلا يف خال ىوبر ىئبرمل !نألن ىف نؤد وكيس ساننا نم احبس احم
 : تضاف هل ارك لحد ىلا شح ىلاعلا عدمت ىمهتملاد لا واله ار لح هذال شرحا ىلا

 هل | همتيال المع نتج رم و فلاسع يال عم دما ضع انلا نا عم نيعل! ىلا ىصيفلا دس ٠١ انيع

 حاسمل امئاعم نبل لجر و هقلل يف ام اريحا كلك ذ ناكمدلا جورب ص اوم ا دمتم امن ل دنملا
 ١م ملا ىلتخت لجرو هللغ ىف ءلظ ا هلملا ىلا يد ١و هللا ةطعاطلا نال أع ايا كبح" ةزّش نم
 | ءاماول لظ لا يكس اخانددلا هل لبد سلطت يلع ههارط ١ نال هلاىشن نع أهيضتع داك ةنرع.
 هل دعإط ىلا مولظملا وذا ارلد مىصومل ىتم يك عضوب يدب هددارما عش ياه ربعد ىف طسقم
 اهكيذ امجد بصنم, نأ انزل اب اهوماّيهل اهنا 5 اوما هيلع تضرع لجو ءلظ ىف فلاهاوا
  ن اككجرو هيلا ءرخألا ىف هاو١ نع ممم ابرحالخ هيلا برص ههنا نه ف اخام هيدل هرملا لولب

 امل ناو دوفتساو اوني وام يح مران حت 1 ىنسكتاف و دعملا اقل موق عم هيرس يف
 السرد يقرصبلا نرحل نع هوت ذ ن١ هأنع وق هم اهلا يق ذك بجوتسا لد هسشن لب
 عطول موي هش رع |ظخ ثم هئن متن ةعبس #4 فيعط ءدانساو ربوع يناؤعرلآسع نبا
 | ١ بنس هبحاص ٍسفنُم تاذ ٌةاوعا ٌتيلظ هع دلو دجاسملاب ٌىلتم هلق لجر هلظدلا

 أ ١ هيلا يف ةمحلاىسج يف اكرشسا يانا ن هلجر و هدد ١ اخ! ين لات شن يلا فيرس
 ظ 97 نبعد لتي لاه يلا املا نع امك ياددلا مراح نع هبدع ىتعاجد يوبد د ضرفل ل

 1 اثوح نم يا هللا ةرطنح نم تكل نبعو لاتعلا يف 3١ طابرلا ىف يادرلا لسس ىف ٌعقاسرح

 07 ن1نعّن اذللاو اىسدلا نانا يفيد ءظحلا و لالجلات افص نماهمل سكنا امل هب انع

 تاج ةدوك وب لكواش نم يا باج تن لككمينحل ةوبس كك ئسح دانعاب ةريرع
 ظ 7 بنلماو زل وجو تعج لدي نع يادرلا باك قارا ةددلا

5 
2 

2 

_. 



رحئيسملاو مهر د نولعست دابجلا نال ود هائلا أرني
 انام كي مرح يف نفد نم يا ءانللا ةم

 ؟كرائناواند اون ند زوتكس هلام يلد انا لع نم يا هرلا مرح ام يع نه لكسملا وزوج

 "رجلا د نيعسمل هذ ىهد ىلك نيهاوا نانا نم هد ىلا يا نخل اب اتسملاو اهيلملا كوب يسال

 يعش نب ورع واما حا نيد عادا ياولدي ياناس | ١
 ةرهز ىلا نود يا قم اولا ن ووبس كئنسح ه دانا و ىند ايلا نيئرسهاه نبع و نيشبن

 مدأخج يل سبل نويرتس لو نو وَِلت ف نب نلا مع انعالو باسحر فب ةجلا نولخ بن ظ

 يع د ةرشلا وه عرزي ةرلوللا نال ن ةربطت هلو وار نم طله يو دمي نبا لام ذ وت شمال ظ

 اببسل عم نيش اولا باس لا نع ئيضرتملا صاوخاجر د هزهمو هيلعيلع الن وليكوبد رهن د

 هلؤحر لاك ضي اول كغ د> نما هاه رو د. قيس أ ةكرابم اطعضل فيه ىشنا نعال

 اذ دصش لاهي ام هضرع م زخاخ كلا ههل لجر وهب ٌقرصْف اهرخادح'نامسدد

 ”دص اصنخ مي نأكولد موضنا يلع نو شوب د شكلا نه لضفا يدم و ديا فاديخالا ظ ظ

 5 هلاه ىنه نه ىش ىلع همطعي نا داذإ ل نه يل 101؟لبجلا 0 ٌيادحلا نع يل 'نهلا طعس لد ٍ

 مام" ىنا نع رح ن يراذغلا رذىنانع ن ىَزينا هيه ارللا عي ئلا دياه نم لضغا لكزز 7

 دس دويئسلاو ي ديا لاذ ننفتكوارلا دي دش و يل هقف نو دولا نيس عم هانسإب
 3 ةروسملا ةاور ىف :نورمسملا لاق نو درعملا اهوا ولا دمئاملل س اننا نغ نول زمعملا يا ظ

 , مرج نواب ماتا فعرتكا عضد هرب اولقشي لو هباوعلو!ينالا ياهرداركذيف
 رد يلإ نع كت ييطششاّيقلا ىىوزب ذ ياعراز وا ميعركذلا بص ين يااذ انش ةمايتلا
 السالار إب د يفارغلتا دولد نم ن درجاهج قيس أ ني اهوغجج ديئاس ابا در دل ذ ىلا نع ىط

 هنا يف انيدرح قيعبراب ارح أهوملا يع نيلسسما يا نس اننا اسم و. هييلع هدا ىلص:وطصملا رعد

 نع بط فيدرت مرام مهن الآ ةرمزلا نوت ٌعباسحلل نوسوبد#وسانلاو اينو ن منن
م هدانا قد سلخ نب ماللاو يملا عمم هليسم

 نع انعام د اند تيم د لومج

 ْ [ٌرصلا د هي هلاىس ١ يلقل بسلا صحو حالم ام رازكلا لاي يافيسلاب هئنا لع !دامج

 ل ةلصايتد الم غد صدد اج ياش اس ظ كو و4 الدم دصصلا لاح بيع ا دبع رمل انيمحو رفا 5 دس يف يفد ىيصملا موي يف
 > 0 4 رااهيئدرزيحؤ دايت انعاياتياةردابات عونا بور قام يكلا



 ' ىرعش هلا ةككاه يلإنخ بحذ داما الاب درملا ة رس يف منع بسال امينا نضد

 ايوه ني يأ هكرمإلا هس هللال مارجلا ىا سوهسل أ نم ناضل نسم رت نمنع هنعطع م

 | 4 63 كح داقحإلسب دال ابوجبل هوثمرلا هبي د يفعل ام الا لوف يام امدلا ةىسر
 | هررشس يتبل ارم و هزع ذخار معيد ىثدن اىلعم ولد لكى د ماظماداضد رجلا اهب نال

 'هرجا ىا نيفلا بسعو از اجيارهم ه امس اوه انزلل هند لا هاطشن اه يا دوسألا :رجيمل 0
 1 ين نماكلا نارلح أب رخ الأمي نس رنه ايا هركو هش اند و هرليإادرلا اجلا بسكون

 اه يقل دح أي هلا ثيحْئم واحلاب همس ءليطع ١ ١ د ولحر دصف ملموملااجلا 0 ظ

 رم ةدحاوب اجنم ل اضحلا نم 'هاس مك اضم رازيبلا هلع هاود و ةربرمع ىلا نع نيس ىف 1 ا

 نم ئبيم ةدحاو كلَ "دويل موب نجلا ءلخ دب ن اب يف اهل ةهلا دنع دع هلل واج 0
 هب ارلا يا محرلا تلصو ”نامالاوا داو امصلاو اد.ذ امكككو ةالسملا ف لجن تانك 0 1 ١

 ناك نك تم لو هرج هض انساب يم اا ىلإ نع بط اذا لمحو يهبلو ذاسحالاب ش 1 ا
 ْ .ةردابملاو ةريل١٠ دنع يف هل ايأ يدم لا يا ةوح ولا عابس ا ت تيبمح يااّقحاّمم وم ١ ا 1

 ظ دلو مولا ةرثكو كلا طلا سلئكو جد موي ناش هلوااعاهلاياكةلصلاىلا 1 ٠
 ظ رف ل اب ايسر يلع ىرعلا ندب يك ديس يراك ياارعالا لم و را 1

 نع زها لع كك ينياارحب تنكذاو ايلا كريو بلا بضفيام طخ لو عزا
 بجخريي ردد ولا لا انّه الع قا,ىاسلا طارش نم ىسدأ 5 د انس اب دروس ىل

 انديك كاتس اير نكس اني فن الجل يتخنناو روما ترب ذو ف ماهم اه
 سلا شك نم اه لاهيج و امرفشم يق١ امهررخ لنخ ىد نعد لاحلاعاشا 05 للملا ة شل نع

 اهيل هريعدلا و لب م الس هلا يف عمن ىل ذار انما اند يعش لسموك ترب بهيلاو
 يذلا ةلمارم نبع اح دعي فاثلا فب ىح رك ى انما يف نخاي توه داي ثان شد

 - حت رعز فص اوم نوعاط وع يبد هاج تح ىتم أبيك يبا نم ليض اه دحان' د

 د تيب نول يذلا دفا 001 يلوا مرا ةويججت إن اليف تام

 ىلا بلا لالا نع نأ رثسع اَّشا دزه رش ارس ليد ىف اكد نو ىف

 ايفا نس ل وصد متع لو رمل اذ ير اجلا ىف رنج ذيل دانملاب ذاعم نع 57

 ١ هتدولص قاىلتلا ةرد ء ىضنلاب وبع نع قلنا ب ومعدل اش الأ لاعالاطمخ ”
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 نم لا هل كد هيطخ لكوسار ومع يذل ابن دلابحوطعاوملا لوس نع هواباوةد دش و ” ٠

 مم هن دانماب طنا ماحب نوم نيف قطاع هين لول و ومدلا لوط لاو لا
 م ةعامجريجسوا هيلا نس يفاوزم يغ يف ناواكمنل الع نهاض نوم اون جه سنس
 هروب وهز رع طسقم ماعاٍبزع وا هنس.ىنوا 5 زانح فداه دهون دايدل ضم دنع
ر ازيإ' روم 'لمت !نيد .نيجكترذ ا ديد يلع نم أض منا نعم

 : دامس اب ىصاعلا نبا برع نيا نع 

ار ارجا ,لبك اهواع د هال لص ةلمع ىلع نطعي مل ددلزميندل يشل ةمس هك
 "د رابع مرؤل و 

ب يود باج يب نكد مسعد هلوصر نول مهنا هتشعلل نال ئدمل ايف هلبق ارع
 ٠ انو م

 باج 3 مييشل لعاذ يلع زك فطع يصيالو مندل يس يلع فطع لوغعمل اب ىلع يي

 هن ىورؤد بزل هزللا باك ندازلا باى ريف ايرنالا نصين دوكبزلي ليل فص
 # دالايف يهد توليد توريجلاو ركتتاب. مكآحلاو ابلاغل ايا ت درمجلاب ادلستملاو كير ا

 زعأ نهم ندد هنلا لذ اند ةرككند ديف |ييتدسال يلاعتملا نم ”لزنم اعداب ءٌلصعن ىلع نب

 نيب ةموح جدنا يلهم د كم لاخلا هرم يشب هللا نو يلو ور
يب ارك يا قرتعنم بّسملاو هلوذ مرجيام مرخلا يف لعد انم ىئيوت

 ىه ىبود هزل سرح اع 

 لاو زئاكم لح دنع ناخ يف اكد وا مييانيا نم لعق ز وج ءىلاه خراب ند

 يثاد هردا يلا امههاهاب اهرد ظعد ٌمرغعلاو مرخلا وح دكتل نعللااب وصخ و سند
 ل اقو ىلع نع كة اعنع كد اه (ىنيّتس ١ع ضارغ الاب ىّتنسل ةكراتلاو ل يسر

بشلا موي نم تومرزضح ئعران مجاّبس 4 هيلعدرممو مص
 بات سانل لضم ةضا

 "نو يسن رست رم كي داس ابو نب م ان يح اذهاب مع لاق انرهاثاذ ا
 لورد ناهلوحد دارا الذخلا دعا لخ د 1 مديد تاروعو نى 'نيع ا نبن ام بارج

ا عيطتسي اله مدان ىلع عهباطل ايمعسا نال هلل اوس
 هبتداطا مني | يضع لاك م ىل

 د ت مجرتحلا اذه رعاط عب اذ وشو ه ركد لح نيل لجل نول مدحرلانمعرل دي زيدل و

 صب يذلا شن يفت سدا يب تادوح د نو نيا ب تسمع دانس يل نع
 هبرلا يسنل لوين نا هعزن يا هن وت حدا دو !ذا اهيهارظنلا ىلع مكر س مرعب .

 م أهلا 5س كك ئسح دانس ب ىند نع ىسح عبضرلا نيهرلا دز ىل نو ةرهاظ

 ايت ديد أن رهو يل والا ئياورل ا ىلفع نب دّسقملا نه هنياخ نمل هباور يف و نبع ةرئس



 نع !نع ىسط موضع رك 2 مر الص ال د لص يعهد اثنا يعد يلع الصو د لص يمين دحا باهذلا

 ٠ ١( ينفي الكد موتغلا الد يبا دزيس مروح اهب يمس ىلا يكدعب نع د ارتست رك قيوض دانساب
 | اجرح لط هنويسو ركسلا زريزلا نوي لست نيد دارها اجزم ىلع روم نوكي ايش منع
 أ فكي د عدا عارم قم نوضرا ملبلع "ممتس ناسيك ع رككسم نبا خخ هد بمس نام

 بتي يبا هارائس اب ووين نا مصرح ارم ميلا” خب رلذ ومشت د جرس ف نب هنابودعلا هللا
 اعوبدزت ياوجلاب مكر! و دخت تح ارد دنا لمع ضن ينميفا ره اع نب رقع نع مدل أمن
 ظ ل تاهو ب يد اف هابعللا رب اككيبي تلا رمل و

 جيب دانساب زن ىلإ نع بط هلحيف ةموبم الو ي بسلا ههرتك هلام كرب وهو نيم
 ١ رانلا فاوهالا اهل امعو همست رح نيمجيلاب ال اد ايلع اهيرتمو ضر هلا قر اسم ع
 ١ لح هيلع انما هللا هلعجأد ”داهالا ي >او هلام يف هه اخ يا دنلا نا نمالا نهجدأن
 شي هدا فاه داشا عيلملا تمانع ن يمس هكك نينص >انداب لسنه ييرصبملا نسما نع
 هبشو نواعم ع نط يره ولار و دص هب ةرسو دل اب رهظب امهدروبل راع هانم مد

 هلم ويمد وب عام عامان مااعرف تاخد بادو من ارو بيس .مالس لان ثأف تا يلا نيه نوم # ئسح فيدح» هعبداب
 ١ يراد وكف هداكبب مراتلا ياا نت ماملاذ هلع هلضلا بع اوكف دعالا ةعيسرال هاو

 لمي و يتسم يذلا يااهيلاعاسلل نهريح اهو اما دامب امبسا يت ىيشاملا ئهربخ
 هف ىئتستد هنتنلا يااهبإع علطت نيه و هيد ىملا 5 ألا عضبامل فرس نم اهم
 اىنم وم ياأصاع يا اىله امد دجو ىف و اهيد 6. ىهول ا ىلا هوع نش و اهيضنل هوك يا

 متسدي هلع ا ف دارلا نم كش ريعم لاذو عملا هه [ذ اهيعوا هبض لزتود و ميلا يعلي

 - دبع يل نمو هش ل ديل هبلا سح ذيل ياءب نوتسلع لسمل ئياور يفد دتيلف أهيم هب

 ا ةريوع ينزع ىح ىضعب نق دايم دم ١ ييطحد نا دارماو شنحنم اهي اذكيلف
 1 .اهطعب نوركتي و عرش اهيشف اول يل ادها فد نوثريد يل ن درك نوقرهد رفا ن وكيس
 ١ ١ نم كرد روذ نام للاب هريبشت هنكما ناب هد اسلب ركعملا كلك ذ هركش اهيل اهئ اذ
 هد ليو ريكتلار اهلا نع فعل ١ دونم و امه ,يلكب ركن ١نم د هنهانملاو ٌفاينلا
 يي اوين زمتلا يف هبلع عباتو وكتملاب ىهمذ نه نكن د اريحا ريكتلا هكري يلع الب ومعلا نم



 هانع يدجن نوكس مو لس ما نعد.م عالايف كاش ينذلاوهد اك علا نم اربي

ب رشسلا داري الاع هيانك هو نه عبجو رام اًشماو ياظع و ديادس يا هانّسك انهو
 ه

 يه دون نهو هياىوعلا عاجلا ثداخ هومن ار نك معاش
 هاا ٌقرغن نأ نري 5١ فلسنا نيد

 ثالوْملا ناو هعرللا عع هدلا نب ناف هولتق اف ل ما يخاف !نه ن اكأوس يا ن كيما اكن يغ

 قل أخ يوهم اذى ةدحاو هر يلع نينس وللا عج يل | هناذ ضكوب هلع رجلا ةراخ نم عم

 جي وع نع رىجازكو بحن ناطيشلا ههلذ نمعرلاوما ظ
 تب لا عرش والبحر م وأ عيشس عا

 :ةالصل ا ذهرخ وب لعأف عفرملاب ايش. دهملا نيلاو يشعل ةاشملا عذب ملغ اوهانوكتم رك

 ىدلا يح نه ار لح هب هرما أع ولمن بيتم كك لص اوادحأذ هلك نع داد امخنااهّيش و نع

 ق لعد ن يكرم ثداصلا نب هدامع نعد ههيها ىنب نهر ؟ركذ عفو دم و ىلكلا ن هلئخا و

 اص ولص اركذ اولها ذاذ امسك وخ ع ةدلصل نوره ون ىيدارلا دياور يف اكىتسف ترا

 . يمس افلا ىلخ ةلصلا رص هش واع ولد ىوعم واضح السلا مده يرضخ اذان اهجتول

 ي دوب نه اوه يلع ن وكيس يضع داشساب عذون و يديم فنصملا زهر رع نب انع بط

 يسرلي لف يا هميأب :ايلع كتر و١ سلخ ندركتت ان واضيد نوفرتداللع تدرمإ
 هلذ ن ولد ىرعد نه هلا نوكيس ل ئسح دانساب تماصلا نب" دابع نع بط يع 15

 اكمؤولا ومالا نانا رن كاهن نود يارانلا ف انور اب ل و مكبلع درب
 لذ يك رج اصراص ةركذم عضم او ىننملاوركل اب بلل فشنا ن١ ةدريملا مح اتت
 نع بط ع6 دعلاب مهووس كلك نلذ رب ز انحلاو م دّرملا نه كنب نوعهوملاناومحلا

شسعو انه وه اهب لحرلا عصي اك ناوكتس كن سح دايلس اب نايف ىلا نب ءد وعم
 ي

 اوم بسم هوا نم ريصب يلع هذ الدب بلقايحا يا ىلعلاب هدد دايخ 1 نه لا از اك
 يا مان ن اكمنسذ نوكتس 6 عونع دانساب ةهاما نازع بلل ه يلعلا ئه ملون اىب بنما

 نعا> يد و جرن ن ودي كلف اهو ىسانلارب اصن ىمقد ىنهن ايبمعائكت امم نيف ن كيس

 نتا اوف ترمس نم لقتال ساومل رمل يقف صن لو عيبشال نسخ داوملا خا هيجل ءارتسا ١

 فيا وامه رام يف ؛ك لهفا واهس دعاسلا ىف س هزل اد كه اميسننل ةيرج ايبلع علطت ىال

 ىيسلا نال دشسا لب برك ىلا يف ىنيسللا ع د وكم لكلاب رمل اطا ا أهيجش ن اسفل |

 ةريب رمح ىلإ ئعد موش ملا ةناحللا ككل ىف برصد ناسللا ودحاو ىف رئامب برضاذا



 ايفا فهلمخاو هك نو نيكو اولا ,معيعل م ىن ضلوا يعود فيك د انساب
 0١ مْطتسا ناك ف هلثخالاو ةحزملاو ٌينولا ضن داولاو ىف لئحأ عضا د "هك لفتاو نيف نها

 1 ند انعو ارك نحيف لسا و لاتسللا نع كنب ىنعن لحد أخل امل اال اهريه لوسللا دولت نا

 ٌةحرما نبا هطشرع نب ند اخنع كوش م لستسم لاهل انكأا ل سما نيب ذ وك
 أ ايري

 ( نولويذ كو نك ل و ديح يك ازيرا نوال هي ١ لمع واكس ل ئسح هانساب يركلا
 2١ طغرام يملا عوطعاخ مب نك اوي دسحد رميت اونَسع يحتم نوضريال للا نوبض
 ]1 هنود أم ليع موشن ا اورلح وبل كك نب مهطاخ نريقس ىف 1 لثد نت ادز واع ذا هب
 _ نداعم نوكس / يبيص دانماب ايملاوا لاهل الس ىلا نع نط ءيلغاةصيق اك ذالا نه

 0 00 جد نع رخأح يد قوت داهوك هاف يا قم اد اعرض ندوم ع
 ١ لعرت اك د ب ن وي رك فن د م اذدا يلا نورجأ سل تان هت و لومي دارو دانسإ
 نع سام فاملا دس لخرلا شارع لخ اد هدد يانلا عش د ذلصوملا احلا ضد ةزج امد

 1( يكب و نوعاطناوح د نحل وح وب ملتقي يا ييوسغنا هن دنلا نيش هدلح ٌىرايت نطبلا
 ١ 7 عاطتنا نع نك ثان لاجرو ذاعم نع مج كك ذ عفو ددد اصرهطمو اهيبفيرعل اعادب
 ( «نل اذ ةوهبش و”سسص اخ دكر كن اصطخ و م دايز لكى ه قاب نكي 5 الصملا يق ىهيسلا | سىس

 اهدا اركذكوه و ويوم رركك ناد د ركتيل دووبسلا دين اهضادب نم طين كش و١
 يع ىب لوشام هل لمع ميلع لبيس ارعارلع داراو ةيبارعلا ف لطاملا عما نه نأ نا

 "هل ييلروللا نللاك ملو لاق هللاق دج له هد وي يف ىهيشح وموسم روش ةندلص يف

 اذكو يعدع عثنصاّدد هلاول امه مال ماّولل ىسمل و ٌدولصلا ماع نيم !ان رجعه و ىوَصد

 ءلضو رد انهو علشلا نهد ييسر ئمح دانساب هرْساع نع يفارطلا
 نإ نعرف نحا لمد دل هلو ىذ اش ١ لاقو * ةسنادجب دوجتملا نالع ”نيرحولإ هل ىلذاسع ١ ظ
 ' ١ دب صوت دم رجلا ايزل كايا نطتسانز (شلا قاس با ذك, ذو دوعسم ناو ةريوع 7

 ١ دلقع افوقن يا ةرماب ةذ انعم تاس هل اجر دعس للنهب هلئاو ني بح دخل لري زقملا 0 ٠
 نيش دانس اب ىدارع نيا نعزتت ارك ذ هركر .مادطنار اضحا يف ول و ههيح م رئئسسن نا 0 ١

 هللا ىلا اوي ديد ا تت داكو درعا اطازن هلا وشك و ر ومالا فاو ديت ياو ددبس ْ ا
 نب 'نع سىطاامللا هاه زور !ش ١قرط هو دبعاد دارصشالا عهدةع اجا يلع ةبطغاوملا ا



رد م ىل اه الخ مرعص ل ىنيوض دانساب ورع
 اهراكو بايصلا يا >ادسلا اذ دصخا ١او > ن

 لح لب ءلمخ”نحلا ون ولا اهيا يكدحا لضاين نل ذل !عأو ادرك او ني ىلا ىف اولذت ال يا
ناب مد ةلعال أ لد لملا نبه او دال نشد تيكر ل

 اياكم لذ هنضرو هللا لصِغا مد اغا للا 

 هيض“ الأ لا يلعملا ”لبخلا نع ال امينا ى اياوعو رهاظلا نتن نع دعا! لو يبل ارعارلع ش

لس يا هللا ف ند نال هلع درجت ئقانالو هود نيت ٠
 مد ال ىنيسل انزع نم ذوخام ع 

رعر لعكو نعي فسلا ظفحأك ايه ىف يارجر و ءلمدع لاس عا ظ
 رطمخل رئ

 ول اوهإ بحت ىينمملا ترس < أ يباع نع ى يح هذ اذهان كفا ةطاعا ين
لح ةيهفاو نوللروسم م اه لهل اهو هتسيح

 2, ذيدح يي ذلا لاق ةريريح لإ نع 

 سلب ترم نب مس اقلاول! فن درعا ثوح كلام اثنا ب دزنزم .شببص ئسهوادج ولا

او ىا نصح نجلا قرود مطس رك الاعب سنا نع هيل اها ىف لوا
 ىنكبل مندللا لصاىفهت ل

 دجب ن وليم لك ذنا يااتجوز هو ف تلف لوح د نم وعاذاذ سول ١ !اذهام

 لب فْيِعُص دانساب دوهسم نبا نع اطنخ ىنكلا يق احلا هممتل ضاملاب ىف ند لوخد

 مدان ل هداعس اك زطاب ىه ذلا لاي
و (ٌمْشن و لاول وصح يا اش لا نم تولت

 م> نبال ه

صلا هِجوزلا م د !نبا ةداعس نك ككذكن ل
 هن يلا ٌيويْشلا مند ىلا لسملا يا هاحل ا

 ثولئخاب نات »هل'ءبنثلاب عس اولا نكسملاو ب رسل ١ ملهم ادب اولا ىلا حاصلا يكرم او

لت مدا نب ف ةوعُس د رخل ةابنملاب عسارو لجول هبنملا ب يح برع انهت ل
 نكسملا ت

 ه د اعس نم يلو الا" لذ ثلا هزه و وسللابكوملاو وسلا ةارلاو يِضلا ل عباود ف وسلا

 يسابطلا شلح نبل نم |تجرخي لذ لين نه هقشملاو ملا انه ةدنشملاب داولاوانمدلا

1 د دانساب نعاق و يلإ نب دعس نع و وادوبا :
 لا دمع نال هيض اه نبع عم ةارطازس 

 ل تان هيج و ىيوض دين دانساب بالغلا اننا رع نبا نع ىسصر ازبلا اهم ىبنجمللا ةلزني

 "دصم ةأخاعملا و ميعاطلا عر تجرح (نعولا نم ه راكلا نع همالسلايئا يذاع كب لس

انا هرحالاو ايندلا ف ةائاعم هللا هاذاع ةك د نم
 أهريطعاو أين ىلا يف هيغاعلا تيطعة 

ا يف الاد يعاللازع نعل نيفسم اذو ترفظو اه ند يا سيف لح رضا
 ةيذ اهل

 محلا هزل خس رك ركام نيا ىهضا نع هن هييداعلا ماو نب لاقل لا قةاذاعماو لاخلا ف



 ..ايندلا ىف هند حلاو بس زلاب ةنئحاوملا ةكت دارما د هواغو دسك نما ومع نم انلاد لضنلا يا
 . لجر هاجر غخح نب هنلا دبع نع ك 'ء هيد هاو ديص املا مورثملا دلازا يصح ةككذ ناذ ةرحالاو

 يف بنل اد تييملا خا نع يضو اذلا ن ليس كه ركنذ ئهف ددللا ينوفند تاوع ب يفرم ىلاتش

 ١١ درع نع حبل مهلا هئبط عمت مولا يلوم ىلع دب هب و ىلا نم لدرلا يعرجلا د صاسختخالا
 1١١ مل واوع يا مول ولا ىلا سسرأخ ينامس ن اليس ىكأ دانس هلا فيدنع ىبيعدلا لاك فوغ نبا
 1 0س ركع يدعم و الس ره يرصنلا نجلا ني امص يف دعس ننااهولسا

 ٠١ رسما ناو يل ن ذا داواا اذه نكح هكياّرل يف لحد زع ير نب ذاتيا لزاول يف لاق غ
 نها عاجا هيلع و لب ربج ىقح مهصاوع قح ةكيلملا وح يا كم هنلا ىلع مرتكرحا ىسبل هن
 ل اد يف اًسلا يرعثس لا نونلا نوكس و هىيتملا مين نع نبا نيمارلا لببع نع رك[سع. نبا ةنسلا
 راّسءانئا هنيلا طس و ديار ف هنبملا كرس ف اف هج ي١ سدو درفلا هيلاولس لك هرج هز

 كو يزولا عع ىسرفملا طبطا ن ىوريسي هد كش يا سد و درفلا لص ناداض امه دامت ارلعا

 توص طط لا صا و هلوح نين اطلاو نب دجاسل "هلي هلملا ماح دزا ةيكْنع د وبص ىااطلا

 .هيئاعلا وومعلا هزلا اولس ر# ىهذلا هدرو ميج كلا ةاهاحا ينانع كبط لعمل اروبا

 ١ ١ هنداحلا نملبح ئّيبلا دن طجنرحل مدح ان اذ هرهش البنان |/ناووبلا لاوس و ياياو ىا

 م اقس لا نم مالسملا ,يعاولا يعمد ٍبد نلاوجم ىمعلا ينعم نال |رهعمج دهن ,يفاعلا دزحا
 مطصملاوانيح مالا ئب دصماركب نإ نع تن محا اوس اونو نعلا كة نع ينذتس اديب

 غلو البلا باحذال هررعدا يا دنلا أول مل ئسح دانساو هيكذ يبد ربزلا يلع لوا ماع ٠
 ١١ ةداصلا نضع او راوتلاو قبل ادن ىولم ند ازخال اسي نا تجي هللا نأف هلضخ نم يثملا
 : 2 هللزثو مع نمد ف ٍه نيد هد اجالاب رملا قادلاراطشااعادملا لضحا يا زفت اد النما
 ظ ' هلو ضلوملا هعزأك ١ ئسح دانس اي د يرسم نإ نع نا هللا اهيبك ىلادن دامع د
 3 نه هللإب او ةوعد و هد اندم ايعرس يااوكان الع هللا اولس ريغ هدب زج فيعص

 ١ رهاج ارع بم ه دعم لغدل يذلا ىلحملا و١ هصملا مولعلا نم هنيع درع أك فنيا ىلع
 ١ اح اك ىيحص هلو فل وللا هرعز ام وع ال ربو ىودلعلا لاح اكس رع ئسح دانس اب
 هلا هاني ل نخلق اجد ولع ١ انهدارلاو ةيملاعلا ةلززملا ليش ول! هللا اولس
 : ا دخلا و وع انا نوكأ نا دياهرلا اذكره انا ادوك نا لهوا يااوجد اذ لحاد لحد

 ملجذ ظ



1 
0 

| 2 

د ٠ دانسا ىسبل بنزع لاو ةربرعه ىف نع تايد نسما ن اكوا نع
 ا را ميديم ىلوملا 'ره قنا وم

لا يف لسم دبع يفاف اسيي لهن امة مس ولا ىف هزل" ولس  عوفَدَم
 ١ 3 لما ادريهشس هل تنكدلا اين ى

مي راند "ليس ناكل اعيفَس دا ةنجلا نيس هنالع
واس : نع يعأك ساضتملا لصق موي هم الا 

 0 77 

 1 2 ١ . | 1 , * ٍ : ء-

 اهلا تامر ةولارت 0 هلا لكان هلا اولس راحو عصى خ دانا مس بسب
درب اعرلان اكناهلا ىءاه م ويظاسول أسند 95 هل دانت د وي

 أ ناو 0 سلا ند معرشا ةاخؤلب م

 ١
3 - 

 ٠ قا 2 ع 9

اتي د” يذلا ههيحو يلا هلاريجاب كريت د ب ولطمل !ةباصاب فوانت وجو اوما اريسم ا
 اها#دلو 

ذ ن دبل ةيّسب يف فرست هه وأضع لؤي نو
 +. سو : كاي . , تت هبيعاو اوك ف رطن م امع ننا نع قد 

رت لاهل اهزج نا هنبملا كي اوع هنلا اواسم ل كلك خرر وهل ند ىلا
 0 ا تكانم 7 ماوس يفد > د

وع يذلا اهيا ةدلص ل هاا ذهل اهيمحو دره يف يا يملا ةولرص ىف ماجولال وصح. ىف
 ااعيي لاح ٠ بنك“ 

للم انف هلام نم ين كمن اوأس كرب دلا (ضيااهنع هاوررو عذاد ين ئع عابناغ تاه
 | ا ل لد 

 ' لل ىبإ ٠ كار( موكل دك الا ً 02000 انك اخ اي اا 0 :

 0 تاكا ةلاوضتزو كنزا ا
 |. اخ حلا طولا يل وصح يلا نجع له ىرستيردل ةويصح ميسي يا«رتيس ل نا هولا ناذ لويعو روك

رم ار ىلع |نطنل ابدل | ود اذدو تنل الب ولج نم
 ظ 0: ص دانس اب شي اع نع [اهكت اه هدنامر ك

هويدا ىلع معرزع ناك نآخ احلا نع فريم لها اول مك
 51 >١نو ذليل منن اذ 

 . اي , عي دانمابرع نبا نع فزك:ناوينالزح نيرا طافش وشلل

 احانهد ناايايرس نامسا ليج قبل امش و لطم ديرب ميتا يساوي وحا
 يك لس

لاو نيسدلا ىبا لروس فاو نيسفلاو ئسحلا
 3 اد! هيند ا نوراوب وس اكنيسح

فرات يف ركاسع نباو افي هلا م اركيف يسوم لا دبع دهوك فيرا ش
 

 اب هنحراويف طاوس هكر نيللاو فيعض دانساب يسرانلا راس نع

ا هحالوو لس اس ١ كت هلملا نيها
 راس 4 نالوا و لا يىسالو

اوبخ أخ مم اننا هاو منع لحرل لو ات 6
 ىا وهمس هركاذ ايسررو هللا لص يمل 

 7 الغ طعرل دل و لاقرب اج نع .ت مغ ىزطنا دبع نب ةزمخ ىلا اوس هلا ناب دولوملا تملا

عاللاه درو ريع حلا هركش ميملم اماولاتذ
 نيلتس ططتس عيج طاب يس # ي

 . "5 داهمت يذلا ةكيرتلاب طرح عج قم انغا نع هل اذ مما لبد مول نماماسلا نيس
 دابر ىنإ نع ركاسبدع نما هززخ هلا ل'دأذه نه هداج ام هي وبدل ىوب ىو دن وجانجام مهل ف



 1 بد يا ل وعدم امل دموج يان هناخ ركن ازيم هداوتس ىادب هلام طقسل ١ يد /

 ١ نع هزويلم ىف هرم هه جورلا عع د هقلخر وهل دنع ذم ف ويس لذ يف وعانما

 1 00٠1| ولي لخك هنكلدوساب جلاد هسا قاد اونم الكاذب ش١
 ١ ظادحا عملا انحف هوا هلو هيلا يح وياه د انما نيب مسد هنوكل يس اقللابا نكت
 وكف قط اوناكالو ينساب اوم لف سسدابع نبا نح بلع يكل و مررتهلل يلا و ةريع دب نين
 0 لوسي هللا رعاام تب ىسكا ام اك تنِجأنا نفاذ قوه رجول و ينك لولا طنب
 لاف توسل إب ناو ه دال د اريك مس اكملاب نكت نأ ددىيشلا و لاو ئر انملاو بولدلا نم

 ل خم قدرك ةطانع وع داما لاح سسك يلع دلل ىلصوبلا متم اذ يس نيا ابراي لجر

 1 اهي يهمل هوكي بوبي كو الملا اي اباووش الو اينولا |ويساب اوس ل هسا دبع نضرباج

 ..دبعنع عالاتط“ لازع سا وص دارا ايس امساب ما ةجاركيف ركبه ذو
 ي ١هرد بجرب دال بجد رهغلا مس مرظن هداسايف يداجلا لاك دارج نب هلل
 زد ىيدملاو يدموانز و لظع تم همجرت لابي ناضهرو ن ابوس ونيك َح ضعت د نكت
 ل ولخلا نري نب نسحلا نيش وج! ناضمرو ناهس يف نيب دررلل نك ىلفع ح هب ايي
 5. الكام نب ىن نع بج درهم ياش ىف «ريعدا عب حل بسم مالا ةدشم و ولا ع
 ١ ْ ا دلا يف همحاص فذ هن أذ معو همحارم ٍُض لاو دورس يقام وتس :ىيردعب قال اوس

 1 وهند عه أح «لخ اوس هب را - 75 كو ءاع اًسلا ىلاث رادلا يلا حالا فدراعل ايلا

 ماولو عطل ثمَح لع ل دي لل رس اولا ةىارخ مزل هى الخا تاس نما حاشد دماج اليله

 اه طيس درب ماهزداو بحاص فدان مامز لذا "رس ٌثيدح نايبالا بعذم يق و صنهلا١
 حارغ الا بانك يف نيحاش نبا مياهجلا نع دعي نا ئلخلا يس داني ولاد دانا يلاهرجم
 )| اثذاع نش يام الخ ١ كك وبسا كرارط د موو نلخلا وبس ب اظخلا سارع نب !نع فلاب
 ١ * اكوا نك اهلبج هلصا ناك ناو هئاخ لدم يح هن احب هيلحغ لاو هلل انيعج قلخلا ئسح
 ٠١ .درخا همارداسلا :عاطو موس ىلخلااوس كافيعص دانساب ةئداع نهطخ نيبرُتا هيف
 ظ ١" - ىف ةدابزو ول ياا ةكيلملا ئسحو مزاللا ملاوهو لازلا نوكس مذلا نم ءصاركو
 ١) ليحل نجلا دس ممل دسهي لخخلاوس يراصخالا مسرلا نع هرنم نباهكوبلاو ىنملا

 8 لولا نع ٌتراحلااهق ذهلاو ئلاب هش دص عدا ١ ذاق دسم («طابحاللاب هيلع د وهيا يا

1-0 

 2م

 , ظ ٍ ْ

 ظ 1 /

 0 ىلا



يد ردى |جلاوس أ فيفض دانس ابرع نبا نع بام لاو ىلا ب نكي اَخلاو ةهاسا 25
 يخلو 

 لصزلا يف ؟ك. يبا نب ١ ىهيعم بد هلا نسحو انهما ماركو لك ذك نه ىنخلا عن ٌقاخوسنو

 ريكأنه بحاص قش الا يس دما رحال وم يوهالا وع السم نس وهن ناولس نع

احلا طنخ ىلع نك د يزلاو نيس يفازكا د ند
 يم واعومس ن نو يلع اوبس هرمعو ريغ ىلا طخ

 ىلظل "ءلاصا عبعو ماك ا نال شنت انسح نه ربح ةدايأ ولا ةونكى ١ > ود ةجولا سيصل

 علنا ال لع عانشما انتم م يليبجغ اديوسلاب ىخ ههايشلا موي ىف لاكي ماكم ناو لمشلا

 هل لاطبد ياواد براي لويد :رشلا لحدا هل لان لوح داب هل نذا نيح :نجل باب ولع ابا

 ' هللا عب ةليج ىب ١ هيوعمزع بط نيرم وهن وا يف موكل ١و انكوباو انماةننجلا لهدا
 ري“, 0 ةادولاف ىس ىنمللا ةروس هل لصاال ع نابحنجا لام هبَنَكلا ةانتما نوكو
 اك هنع ممانخحو حاج اهفا جم راندا نيدو اهين داك نيب وج يا لوك زجاحلا يا مرن جلا

 3 نجاح يأ ىصاختيا نون لثالا جام نافل نم نر وس ل سان نبا نع سوح ةاوو يف
 لحد ١ ٌقحر ابنعاو رب ديد اراه و هليه ام و هلئد مز هلملا اهف داك اا اهيحاض نع تفدادو

 رهأي ىلاعن هنا دارطاو ةكرملاه ديد ىذلا كراس ىض د اولوحد ئهاع ونمت ناكام دعب نجلا

 باذعم هعذ الا يو دونت ةدورس هل عيفع دانساب لدنك اريطللاو نيدط 1( ند مون اككم

 نلا نعمل و دوه ند هروب فون الذ ءرتح ف مضوو ثاعاذاامير ان نعهل'هخاكتارّيلا

لصلا ف لحاو نين ىلع اول مع ١ يف د نمجاو يس كن سح دانساب دومسم
 ن اذ ةا

 . كام نب ىذا ئع ء> ى جاف لكم داهمت نع يلا ةدلسلا ةماقانغ فوطضلا ةر لت

 اهي وعا يا كوله ضلت هليد يا نيت ل ةددصلا يف عو قا دنع لق ومصاو سم
 ا بزاع نب؛ أ ريدا نع يثرارلا فلثخا حنماا ذاخ اضع الل عدت فلّملاو امي داراو

 مب اًمكارطس داعردمل اكأوىيصد ىلع دحاو ثعس ىلعا ول دنعا يا كد ومصا و وس
 ظ ظ

 | امجو تح لك نلح اهحاوع رمت ناب لع وجد ىيد هفل اذا هدلا نعش ويل وأيا ددملا نذل نيل ا ٠

 ٍ سدا ذا صرالا هجو ىلع وشملا ١و وس سرعت نبا ن اعنلا نع مبحاصنخا يذلاربغ .

دبع نب هلاضش نع بطب دنللوهالاو (هبند كف وما
 "هلم لرش هرئع د رها هنعهاود و 

 لفل نب خلا وباو رن اكحلا ارسم واين هلا ةنسم فت ديب هزلي نا "نشغل جرلا
 ههالشةلزولا يف لع ملل( ىلبص مدلا ل سر ّن درصم هلسلسملا نيعب ل! يف يس دّيملا

١ 



 1 زم ىقاولوخ ومد ذا يللا ن وبلطي م اوك ايس هك دحاوقس هلد يرعظس لا يس وح ىلإ نع
 0 1 هيلع هيللا يلح هزلا لويس رتةيصوللا ويصح يشم لد الحأ ييشاو تعطباو مد لب تبحر ىفا

 ا مجوعراؤمد نؤن وى انع دتاود قو عرولع ىااعلاب يي ٌرشاو هو لوي يلع ىلسلا غر دلك و

 ا يشهد نوكي ل نامز لع يام مك ئسح دانعاب يد نحلا ديدس ىبإ نع م ىضرا يا ئذا نع
 1 هليل لحن طرا ذك لح ىسه اري لمهن ”ة دس واج ىن أسم جاوا لالح مد دن هلل نتتؤعا

 ' 007 دع ناوعلا نوط ني نلا يا أرّملا هيد رتكت ناهز قه اىلع ّقايس لت ئسح د انساب ماولا نبا

 000 سادي يا حلا ىَِصِي د ديعرملا م اكحدلاب نوعراعلا يا فلا صحو هد وهدا كو بلك رفظ

 زو اجبال ىف نه لاجرن املا اره نامز ةلكذ دعب نع يأن َع لسلاو عمل ايا حرفا عك و

 ١ فايع معرف يلا منملا نع ىلخنر ال نيدي ”قلاعلاد ونيلا ةرئمد نيب يلع حوهرت عج ار

 /((/ لب كد بلاخيد ىع ايا لوثيام ختم يف نموملا هل اب يدا ل داجي ن امن رك دج نم
 /| ٠ ره اهندو ةردرع ىلإ نع سط هلطاب زداوككةج نكت ةحم اوك يف اهلفس:ىضهسخل 220020

 نا نيدو رمي دارجنر نا نيب يار يئلاو: جل ! نيب هين قجرل اريذكي نأعذ س نااىلع ف ايس

 دوغ نعزي ابوجوريخل نجذع نيد ىو نامزلا ةركذ ؛؟2دا نج هللا عاط نع جنك

 "ونه ناعيس هدرحاو عجعلاف وةرتر» ىنا نع ك منوم ةبحاد 0 نال

 وتعو معاوعلارفف ينعو يعز الادجد ىلع املا يرجويعو جبل نم يشل ءانتملا ن وكس و دلصوملا
 يعز نذل كبرت نوجيجو دسم! و دنعمل ابره نووعيس 5 هن داري ناحج واد عس ىع

 داو نعل يه يا ةنخلا داون انه نصح رمي لشئاو هئوكادرهي تارغلاو محد لمح ارع اما

 مرد يعج يل نع م اهنتم اهلوصاوا ةنيلل نع اهل اماهيتكرب دي نم داهيند انه طرثكو اهبام
 ٠ رتب ظ ربع نع ميشنملاب هنولفسي نيللا يس نك ناوعلا نون سس ىتد انه مود عويس
 0 ري لب ةماكج لمان و هيناقم ريب شن نبع نم ىكونسل !ىلع ريي لب ممم اكحا له ايو هانياعم
 9 جن ورملا'ىيللا ريباك يمينسملا يلع ربي لب ده احا لهاتو ههن اهم ربب د نبع نع ماسلا ىلع

 بصي هل لاهم ؛دلكم لمحا حزبس مك ثانش هاجر هريداع نبه ّصع نع بطاهردع
 ف دخان ةرم |هزم نوجرجي عدهم لامن يقي د ساضاب ليَع خلبل فاهم 2 *

 ١ يد دىيعل نجاد د بالملل نارمع نع يحالعاسلا مارق يلا اب ااهينذ ند دوج
 ٠١ ىو يلع روح وجو نونا موي نؤن يابا وبلا ان تدم 4ك تا اور



ا اد اهدنا ل مددلا فيس هلل ةعيل نجا وهب اعلا نم نحر. نت يتحناحلا و ثارطم لا يف
 ح

اماعوعطلا لضداوهت اميساخو ثا قه الا ىف اعمل عم اجلا هدال 2
 هوزالاو أمي ولا ىف بوملا ديس ذ

لا نيس د ضرالارعفلا هجد ىلع مان نك لب ناويحوك ةايح دو لكن 1
 هرح هل وأي ىلا يف نيح اير

 بيعخل با حدي نع ىط يئوبزلا لعلا يف مهن »اد سط نيدح ايرلا فرحا ىهق انحلار ونت هسمغانملا

ناو عطنا ناخذ 4اس لق ثان نينو اودي هدانسا يف 1
 دج اس ىلع مضت الضخ ني

 نع باقل الا جانك يف يذل ذم! لي اف بومج و مهن موه اجر اون اس لع ليف تاب دل
هل ولعم اهيلك رك رطب رد ازهو شا

 ةفعص لع هرط اداّيِف لا نوح ياو د 

ا لوتدنا مفيص عازوبا لطفا يار اند هلا ديس لك عونص وه مملا ندا لاح لب
 ظ أدبتلا ي

 اككساعام ؟؟لع ود ”كنهع ىلع انا د ؟ركدبع انا يا ؟كنبع ناو سلخ تناول هلال فد تا

ا مولع و كم نابي لا نع الك دع او د هيلع
طسسا باو د ةدمه ىاتوطتسا ام ةككذع طن

 قعا

 اه وب ىلا نم تدنصا م رثد نهكلب د وعملا كد هطح نم بجاولا نعرهلاب فارع. نا ءاندهو

 ليات زاجل نل ارذخن 3 ءنأف ضرطغأذ هب فرربعا يب نم ونا و ىلع ركونب فرثعاياوبا ظ

 اصلخم يا أى انش وه يحق ار أ. نيلا نه اىل اق نه ىا شالا وحب د اررعالا ناش دل ابر ارمولا

 هنا لح نم وهذ اسما يفلخ يد ياىسبع نا نبذ اكد هاه ون نم تاخ أمهنإوثب اًمدصم مرق نم

اهف اد نهو اب رع ريؤن وأ نيب اسلا عم اهيل ون د نيس ١ نيب ىو
 تاذاه ىتوه وصو زمللا نع

 > الس نع ن تح دوكدملا ندملاب ةأنجخلا لها نه ىيذ مامبعلا يف قه ني يا تي ناو

عد يا ةوزللا موي هنلا لّدع م ايولا بند هك ىس واني [ ١
 م كلا عمدا ديرشأ نال اهيلضحا و

مند د هعنج موي ىبيل يذل اون !اديع دىجغل ا ذيع موب نم ودنا دنع عا
 لالخ ىسغ 

 ف هيد دليل ندا ام ا وو بدن يخلف ولا عطل مه
 لاس ملام ءاياهالفعا ل١ يط هلا ددل !انينك ل اسال "فمطل "ظحل ي'"ةعاس هيذد

 اموىيلا ي'ةعاسلا مومن هش ددص واانياويب بارد رجم ياخد ورزو وزاغا

 يشم و عو هلا هل د لمج هلو عدالد |يلها يا ضر ١ كو اوس لو برم 2[ نم

باسل يشدقلاو مينح ىلا نايك نم فن اخ يا ةجرخلا موي نم
 ىخ هيسم يف د اشدل! 

١ 

اصد الاهد امبع ند فيعس نيعاع
سلا نم © ىسدح 0 داما داكر

 *لمولا هلوا_كب ةدا

 مش 4 نديبسلا ديس نييسفلا يل! نع هليس اوه ىف د ةعلسلا ف فاسد نا يح! هعامضملا:



 شٌ كامغ ايلا سوي هزل لنع ٌدد وه دنع م السل اراد ثررعع ياتدموع هحود نال هب بم ديس

 "ام هلا هنعح النوم دارمل اذ اينب لا نم ديس ا نم يود ىع وضحل باع بلطملا نبع نب ةزهت
 ١ كالاق ىلع نع بط مدلا دبع نجا رهاج نع كنب الل قلك موو هد ال لا بون ضهد
 ١١ هاه ةضورعب هرهافرباج مامايلا ماق لجرو بلطملادبع نإ ةزمح ايتدلا ديس مديد عي
 | ارييذهلا ديس ىقرس كابلم درو يعيع كلاةراجزع ابيتناد كورك جال هلتقخ ركتم نع
 ا( ١ انينانا نب مل مينم ىطيد هل نيبح اصم هعم نوريطت يا ةكايزملا هاعم بلاط نإ نب رثعج
 ارز ىع ناو ههلب هب مهددا مركأ يشد ريع يه هزا نيف ضم ني دحا كك ذ طن: يالي
 | ناضهدرودس رويس لبس م بل اطيلإ نبا لع نع هيلاماف ٌقزقلا مسن اهلاوي ايبن الا عضخا

 0 يبخل لاق يمال درع موي دركالا لا موي هزحنال دجلاو >'ه مر |يرظعاو اههلضخا حيا

 م زيدل يزحالا ىلع نيم دحا لصق د ”نرجلاب”لبجلا هل وه | ذاو نجلا زم لطفف ١ ناضمر
 ان ظدا ع لصلا ىسنح ناو رد وو هلويضدملا دازعا اك ىلع لصاؤلا“ ادارحا 1 لييممت ْ

 فمي دانس اب يدرحلا دبعس ى!نع بر ازيا 'ىنيتكر نايضحا هرج موص و م وصلا ىسح

 ١ منن نعد اكبْط يف لوس نلف ققرعلد ولا ىس وم وب. اسد راوملا ليس فعلورلل اذ هلخ ئسح هذ
 . يلخم اخ راع نأكو يلاعت هيلا بّرقملا مهيد دن يؤلا ذات داخ مودل دريس هلسرمم ىبحي نبا
 انّملاو ةررجلا نصت نيكيست ل هاوي مدنك نع هلك رهأك ىئطنلاو ىنونمللا بي اوم ني ٌةييزلل ' ١

 يم بنا وردا يق ميلا عارزم يذلا ومع ديسلا نال ق در هرهيسلا هرك ذ سس انلا لاهو 5 ظ ١ ١

 هجرح نع لول وكيد مل و راشع ال نسف عدرس راص مكتهنح لان ١لخخاملذ مع لااا ل ١

 خا ان ردع داخ موكل ديرد ف علا قشلاو فش هدانما يد ىمابع بانك ام 1
 ١ دحام نبا واؤزاو ضنا نع هيد وعل ١ نيدب الا ثي داحالاف ميقل ولا ههجج ئرم (كابرش ا

 5 ّْ ْض مح ديس يح اندم د كل ذك ديسلا نوك نبني ياربيم داخ مويعلا ديس هك 5 د انذ يبا نع

 17 اه مىرط تدل هدايا لا عهد دن وبس لا "هام لنك قبس نحل ارجارييظعا يا باؤملا
 0١ © اقدعاسلا دعس نيا لميس نع بم هاكر ا ف كده دح ءطس اود لامعالا نم هز وليازب ظ ١
 دوش ين ىد زل !ليس و بيهتش “هدرا اند و نو برعلا ديه دمداىسانلا نيس 3
 , ذدسل ا ريسلا نيس و انيس زوط ل ابجلا نيش ةان ذولا لولب هاشبحلا درع و ناس . 0
 كيمو أههموي ىا هئىرجلا بايالا لبس د ن اضمرعدجب يأ رجلا ريد هلا درس ء يبت ارهتس 1

 اي



 كذ يلا ةيرلا يا يسرك ذر ةزطبلا ديس د أاهق وس يا هرعبلا ناوهلاديسو نامل موا
 : أدنهود ىشع هس ىنرهاظور وغم نيباورد مدل اركذو كيا نارطلا يف ىلا دال يسيإلا أبد

 وسم ررإم زيف تادكى ساهر ناىيمحتلاد قلاب ادا يلزعلا نبا هركذ يسركلا ةيلاالا
 العلا تاهصلا عرب و ىس لورا و دهحؤملا نم يئسَحلا امس انا ناعم أيه وج لد و نيكل

 اي نم قلاويكلا دن طالا حالص هب نال عادا ديس لوويب هيض دانساب ىلع نحب رذذ

 نع طخ هبغافلا يواعد ون ياَسط انذل ناد ايد ديس مث فيعض دام اب ىشن ا نع
 يلد نناسولو هجزج لذع هماع ىلا هرخدلاو أددلا م اعط ليسد ىعاعلا ني درع نيا ٠

 . مل ىطوب لطلب فيعط د ازباب ع نع يىنبلا لطلا يف ييخا ب لعنه موي لك هرنيعطي نا
 * درع ١ ايسلا فام لا لش ”هنخلا ف وك ابا ناد عد ركب ونا ندخل لها قومك ديس

 مانجا ععااس تادرس 2 دانس اب ىند 1 نع طخ ض نح علضحا هنابان ندا أيد ان

 يلع بين ريش نح يلع يضف نوع زم ةاره ا يساو هج ضو لط اذو عرف جرا

 دلي وح ثند هيي لو كلذ لل ئزموللا اش ديس يمص دانساب شين اعنع < ععالا
 ىف اهلا“ قد نح نع غاملطم ام السا سس انلا لوا يب اهةلسا, لسا اش ىو

 لاجرلا لانش تارووب د يرمنن ىببع يدا نم نالجد ةكد نين لونك دازاب
 مدح ىبكذلل| ل ا نس ١ نع ب هع تح ن١ ىلل باب ىلع هلتَقت هذ اذ لاجدلا ىسع سم يا
ا قؤلح ءلنلا نزع مهل ىسيل لاجرن نب دل اذه د ديس رم

 مح د ىلا ىف مون ظحال ي

 .. فيوط داصاب نشد نع هيلا أها ف لها ! يوما أوررعي ىل ني زللا اىلعلا د وسلا اره

 تعرب اكتداو غرتلاو عرملاٌة دو هيفاملا مكي الس هلا مهب يم 0١ اد ع !بييصيسم كك

 ف 2 يتريعللا هى لاوز يف فا دس اًنيلاو ىننع ابنا و يداهسلا حاس او املا عمم

 60 سنان ىررهيسن ه ورداو مصب لاو ةري رع نإ نع دخلا ةذواجم يايبلا
 دعص نب لبيع نع ىط عار ظع١ لم بد امعملا مظلعا نهد وم ناخ فا لد زل اب يك دجد نم

 يح |ىسنا لصاو ىلا يضخ سانا ىتسد يزع نم ديار نوي لدعسم هع دانس اب

 يلع عب نص دموتس د ليسو هيلع هرلاليص :لجصملا ىلع ددو هب اييعاو يرب هلا يدع نب هج
 ءامج رب يف هاخيجيد اب يف ن أرينس نإ بوددد ىلع نم ابي أك (ىجا نم قلشو دي داعم هلئدد
 اجد نازملا اوقيس هك عاطقنا هيف و لم اعنع مال ا'هرز انف ركاسمب نجاد رج



 ىرد

 ظ ' نوعورن و هزل ا بضغ ىف ند دفن ناطلساا ناوعا طرت نامزل ارخا ىف نوكيس مك أل |

١ 

© 

 | توق مهولك هيت اكوا مكولق يلا افيد اليا مولا يحد هرهيح عم مرجانح ذو اجج دل
 ديدلاك لري يزل يتلا يادب دذشف كك اول هبصرلا نه ىيرسلا تربي أكمنه نجري يا نت ىلا نم
 | اينو أهمف ىطاعتد ماو ها يف ن وكيس أ دبج دانس اب سنا نع ع ميوسلا يح لول رج
 أ نب عرابخ يحد اشم نه ياقد اذان 3[يل 5١ اياعص زويل داضلا م د ئيولا ضد لاسم

 | " ن أب ود نع بط باوصلاب بناطلا |, ذو ناين, زيه و ئططللا و وعن امل لال وديس ليس
 !  نعو ارماافاذملا رود ئمو افلخ يلح ند نركب م ئسح ئل وللا َّل وهلا هلخ فيتض دانساب
 لدحملاب خلا ف وللا عوض نم نالروبلا وهل ومش هلخل عاطمتشا يلا ةراشا هكولم أر هدل اجب

 جاعلادرعلاو ىضدللا يع نس يلا وح و رابج عمج هريبامج ةكويلما دعب نهد داس هلا ةكوللا و

 ين يفالا هيبرهوي يادوج تيم اككلدع دل ل قب لع عاج خد
 . ٌكرصل | اخ نع ط ةلزئام هنه طحاب يا ذد د نوهام يملاب ىنيمشن يذلاوت ارييها لمج
 أ دن نك د نعد الايف موهدر وع يا نسخ نامزلارخ !يف (ن ويس كك ليه اج هيف داناب
 ظ ئ ةرظا ارب يخو درمك مدا حام يلار وصلا لب وتك يا نيب 25 ومب |يبسا نم ةرارجلاب

 تلحس او تانيعلا د وهلا "مل !يازلا ايعب ههزعم ”عج نيم ياز و ةلمهم يوب فزاعملا
 ١ 7 يقوم اذا ناو نعل ابرمد أظملا نا ىلا هب راش اوه يف لاسرس هلانعز اجب رجلا

 + لملاعس مل وأ ند منيه و ءسرعح ىلع مسملا يرجا نم اىلعلا نع م ثابوزعلا عيش اب اولبوم
 > انساب يىدعاس ١لوست نبا قيوس نع ىطر عونك اري 'زيخ دادرد بلح ىلع أهيادجب

 "ىف وكنا ةكاياذ همضع يق يعد هرخان ودرب د راهتشا ةركب نو دن يا هللا طءنعس يف
 0 "هامه اخاىبإ نع بط هارفح و ٠ عرس سجأص نوكك نار نحا يا يرن اطب نم

 ٠ .ايرجلا دل كر ابك ماوي يلع نا لح لس يدجت ن وبسم لك ص انساب
 . نوطجب ال ايوم شكل ١151 رولا ابوجلا ليولا رع !اهف رش نع ينشد نعله لنه ينوب

 | "ةهالل ىف نلكتي اما يح زيبا وج لل نع نال متم هنيد > نعاو حا هل ااهددلا نم اش الح ١
 . هللا نيع نع 2 طانعارم نوكم ثكسن اماو ىوللكم اع د ملاح مين نيكو صاضرل
 ١ اناوبا نولككي فا نم لاجر نوكيس هك فيعنم دانساب يريد نمل مزح نب نرحل نبا

 ظ

 ١ مولكلا يف ذوو شت د باتل ناو ان وليه بلا ناولا نوت سشيو باطل



 8 هو
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 نعرابحا هناذ يلس و هلع مدلا لص ةداريهم ئه ذو يصدارط نم يا قعار اردد هن اذ

 ا ىسينو امل لانج يدا يف نوكيم 4 يد لمملا هفعضو هام اما ىف نع للخ نط مق و بَ
 2 هع انش ناو باوصللا ع دارم نم ضب فانا يغب ن م يلا رس ٍقرسْلا هند دبع نبا

 ظ ىمس أمع نع دع نيبلا ليد نم نيجرلا سد دجال يلا هل وج راس اهيل او ىضعو ةىمب ر ىف ا ىف

 0 هيد دم يف اول زنا ع ناس ورح وب يف ازد وكق ةيكُت وحب يرجب نوكيتش 4 ىيع انساب
 داود اظل هاربا اوس الحا بصي هلد كوبل اباه اعو نين سلاو ذاع انينافورم ١

 ظ
 ا اعرللا نإ نو رعت ماودا ن وكيس كى روض دانساب غرد رن نع يح بيعي ال لد ضن هل يف أرطلا ظ ْ

 ا رجس ١ نوعلكت ذا هب ثوصللا نوتئ رد دا ئلد وان وكي لاب نوع ةدحلا هكن وزواج يا

 يلم لع ةدايزلا مرج دا مضعد نه انحاو دومطلا د يد دحلا مانو هب ند لسمو ا
| 

 ١ ىاوملا نبا يلع ىرجو هونعو مبصي هل زنا عب نر 6 درس هلا يف يق رارما هلقذ لب ٌةداملطلا ىف

 ل 1... ريف لا زغطا ةيصم يلاقي دتحلا بي نال يلام زاةنها علشاو يكل
 00: ايفل نب دهسا نع د ين اىبطع ريع مدراص يذلا لعمل اب اي دوص نولي هدا اهبل ةلاح
 ظ نو دز يا ىضرالا ئه ةرسما  ق ان أكسل اب نويلكاي مرت ن ولسسن منع دانس اب صاقد
 ل هللا نيب ند زيديإل يتف ١ شما هجو داضانسلب ةريبن انخ اتاك ىيلكأع يفاةجدد ذ ييئشملا

 هيع داساب وسع جرحهو لحد ىسباي و بطر نيب اهيعر يف ربل از ال أك مارخلاو

 “هل ردلا خيدرع ننالا رِضْيَح ىفبشش يا نشا هرم. ينب نمؤجد صلب ن وكس كلم
 هناك الا ىبا مه قاع مورلا اس هزم عفوا هيلع هل وايد لفن من اليل ىلإ

 ١ يف يعن ديذ ونا هل لاقي هدا هياور يق اجو رع هلملا ل و١ كرك نذد امن مولس هلل لضحا لساَتسف
 داب ركاسع نيا هلعا حر د ىلإ نع ركايسع نباو ىت ايورلا همويف نوعرذ لمح ثم ١

 قه ١ نم يف نعد نم موش ن وكس كك هيلع لووه ريع نيمح قدوملا ل وقح هند هيلع فلا هاو

 ..اطلسلاهة اول لورق ناطشملا مهم اي نب ىلا ف ن وصفت دوَيقتيَو نارملا نوار 0
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 متحكس

 حيو حد

 ميا ب نب دابا هلا يراك نويل و كد ىب محومما زياع او مكاني د ئم لص اف
 كد كا ل طوف لوم :قيح نه ا هاش اا نم نبط ظ

 لا انتم يشماو رانملا رستذ !لظ نج ذل يلا اونكرم هلو أب اظنحلا هلا ورش نم فتيل

 رثحا يف ويس كك سارع نب! نعر كس نبا يئميظفل هندابب محرك د يصاوح يف طاطنخ هل
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 5 كل ا
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 رووا ص ع حم

 ' غراما ةداذ سميع ددلا لص هنا زج نها ذه هيلع اضجن يوضشن لين ةكتما لع نولتمتي .

ٍ 1 

 |( ردلا مؤهلا يح رهرنم هزملاب ذووتيلف اركذ ؛؟ر دا نملاد د د يحلل رئاركع نامل ناو > ناهررلا

 ٠ ةماإإ نع لح جبد نس انل أراعسحا ضر لا يلا يعد اصداباوه رد اونصت لاخلارعاظ يف اوكي
 | رالؤلا ع ىلع ين !دوع زب دع ١ نع سس أن ن امش احا يف ن ويم
او مكاياذ هني انما لامعا و هع نبا ماكح هلاو دب ذاكلا ثد داحالا 8 يك أن

 | 5 دلحا يأ رح ي

 ١ نوركيت و نوطرهد اوما ن وكيس مك رعد ةرييرح يفإنع ثاعوطوملا ما ور دب دارا يجد 5-7

 ١ هن |يليركت يا رعزت ان نخاع سرلتم وهام اهيد واعرب فورعم وهام هيه لاعا ث يلود 1

 | ١ ؛كرلع ةدووعلا نم لس هبل اركتم مهلزتعا نهو نحاملا د ثافنلا نم ان عرشملا ضاوي دام

 ١ سابع يباع بطش يدرحالا أك مهلا بج وأود مُجو يا كاره مهلا اينعاد يطل اخ نحو ىكتما

ىدجد ن وكس كك نيلوملا مع يهْنذ لسع هجرخ لك وم أطس نبا مايص ىدضا فيدض
 | ايها 

 8 يل يل ابر مل اب نو نكي هوت يما يف ن وكيس كك ىس اي نم رامع نع بلح مك هبيغ

 . # رغ ننانع د ح نايياورفكو ش5 يح نف ه دابع لاعد "ل كل اح يل اكن هئاب نوح دس
 ظ هن يضرك عد هةلمخد رظن هبل هالل زخم هل ظعاولا ومع و صاح عج م اسم يدع ن ولع

 / ١ هل أضف ن/رعونا نو لهزي الواش دلا يف نو دهزب د نونع رب ل5 «رخالا يف نوببعرب

 | ١ ركيلع نرركتي د نوركتلم متو رجي ناجد دعت نه يكد وما يس لعن هيل اها يف
 ظ 1 ىم ودزيلا يفداك نجد نع هللا! ى مع نع محاط هذ لنم الذ «كر دا خب نوع رقد ام

 || ١ يع كذاك تهاسلا نب ةدابع نع لط عدبلابذ ولد و :نسللا ن إٍِفطي دوهس نب !ةياور
 ١ رجالا هللا ةعاطب رنيم لمع ل ريكا م ئمهدلا ضي اهو دست ارم ! ليلس رو

 مهاب لك ةيرطال ياررعلا ميلعد يزول ءيلض هللا ةيصقب ىوضزمت نم درك د
 ١" د انمابدووسم نبانع بطاوراج ناو مع اط بوجو يلا ةراّساوفث هوهزلاخ ىلا هل

 0 ماك ان د ىولاجد مول اط نز وب عوجامو حروجاي ى نمن ىلسملا ند ويمن كَ يعض
 | نات أمنا دشمم نات ضم ناممااوعو ادج يتشكل هب راس انيس عيب وع ارماو
 ٠6 عاصلا نال ن ئاصنا مع سك انس ن وججاسملا ناددس نب نع أملا نع ن كزخاي خيش نم

  هِئنم أيس عظدال مزسلاو ل/أي دبي نيخت داز هلو ادصتم نيرالا ف عيسي يذلا نال حس
 ١ رامج هلهاعلا هيعارناىا دري اسنا كءلنم نجا اضنا نع اعد و ةرن رص ىنا نع كد
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 نم أحب ودي دحو توداي و ول ول نم ثاوم نم عزوساام ي ار ابخ ن نعملا ءاهيه 20

 يلع اج هند د ام وع د ىلا أزل يف حاد يانا ذاكرلا يي هيه هالو دص ياراببب .٠
 ذل نحلل نول دب دصتشمل ادى اسماك فيكن و ئسح انساب ىاجن حاتلطم اوم
 ميغ يان نويل يشل هلام ةنحلا خدي ع نيس اءاسح بس ات همسنل يل لاو ناصح

 ههل مر زال يقل ةلمن ارب هلمرولا يلع يت اسن ١ رف متم دام با در رللا ىلإ, نع ءددو مسن

 > اولاب جس يفد واننا ةرلكالع ال دلا نيس ف نح أجل نان ول قه علا اول سساكلا ينيكو

سحلب يذلا يف اسناد فعضي هلو لمفب الراهتلا اصلا م هابلا يف ليفلا اقلا ظ
 اليصتخ يفىكبو 

 يك هيك دحوم م ةدوسكم :لصوف نايس عابسلا أ رين ومص ىلإ نع هن تى حاريعقنياها

جل اب هرخ املا ي'اطخ وص ونس و درملا يف لاق دريم يسم لم ىدد رهشالا ١ك
 ههدامل مارح عا

 اق دارل يسمن وص ل واللا نكت مارح عابسلا د ولعب دارا وا ةارملا :يضخ د دارس للا تع نم

 بولا د اسم انا هدر ١مولسولا يف قاسم / عج دانساب ير للا نيوس ىلا نع يع عرج

 يب ' ظف اهم هب كش شرحا يناس لولب ه ساق باس ن اليس و مورلا يبس سيفو ظ

 دارا نعل تسد ملام ريل همس تس كو مالس ان هبس نسما لبيت لابد برعلا لم

 2 كوز هيه نا بام لل نع كحل نون ص قارا دانماو ىض انه كرب
ا دوكدملا فاما عما اضحا يف نعل هاو رو ىنيعضص دانس اب هاهاما ىب اع ني

 

 الوز ديل يسم هل م” اهلا يه قا ب ال1" عاف يف املا نماعبس كاس الاس دوما

 يسال ةوعد باجل يلائبملايلاعكركق ملا كنب ينائع كايكذب اهيليست هجدوه ل
 يف اسناد هدجت نم يامل وع و نوي نب عش هيبه نرخ نب يبس ع يللا "يب اسد اذ لاجرملا نم لذ

 ين أوم بل أط يلا نب اىلخ زجل يف قداسملاو ر أهلا بيسح ست بحاص مريم نب ىسسع ىلا
 داىوسع ئهز ىف نان يف د وكذملار املا بيبح هسكد نا يشد لص نم لواو نن ارك

 م يم د١ ئسح دانساب سم ابع نينا مي ودوم ناو نط هلص يداخيلاييضَع اجب :

 ع اطتس هلا ناىع ن» هلخارلا و دال هليس هيلا عاطتسا نم يلا كوم ىقسوك ملا مسسلا

 هضاع نع قيعرع' نبا نع ّت يبذ املا ةركام لاهاكن دبملابال ف انسالاق أك لاملب

> زا داه نحس ص كد وبس ىف ىلا نسل ا رك فيعنض هدالساو ٠
 يك ١من هللا يب 

 "4! كنزا نم هيب همس ون لوم يلع هدد ١ركط ا نسييش نيخو هد علوش يلع هل اركشبا



 . الث زلاو ين ديما اضعا عبس يلع دوبل ل فيعنض دانساب سابع نبا نع طخ بط يلالا ف الخ
 ١ رثك وو وبلا لاذ و ىف ارلا ءيلع ام ىلع دوعسلا لاح ىعر انا ىلع اهنض دب ديد يما يرجو يسكر لاو

 ادحاّيد ماذا وكلا ٌتيرل |ثيد أر [د١نطاوم بس يف نوت نب بيلا عذ رو لوم لددلا وي د
 | اني ديلا عخر ب دننح سلا ىف ةورملا و اصلا يلع سكر اؤاو يا اهنصلا ىلع و ىلعااىند هب وجوب
 ٠ 5 مث ١ ذاو هدورعملاّب هللا زال! فاد دنع و "هنمل دزملا يا رخو "هقرعن و ر ديد الاب اعدلا دنع

 7 ىلع دوهبسلا كك نم امبع نببا نع بط ىكك لع نحل بح و د اعف مريع دنع ىندد 5 ةلضل ا

 | فرحا ىعرولا ننغ هنم اشم نكي مل انه نيم دمار د دو نيتسكرلاد ئيمكلاو هرقجلا
 هيلا وم مم داما بوجولانم يد ود اردت ادب ٍن ديعولااذع د ىح وااعذ ئانل اب هيلا
 م هلا هيلع ىومل ف انزها وم يا نين انز اسنملا نبي ّىارعساا كلر ع نب ١ نع دارخ هلا يف اق
 1 ان وصركر يملا لك موس لا هلثاو نع يطري نكمل لب هيكدحال ةراروملاد و امد نا دراعلاو

 وع ل لرجال يف دايز وصلا يع ةد ىلا ف دالذيلاةكوب هلام هو عوام
 هكيلهو هنلا ناذ لاحب مكرتي لد رم ادصتم امنع'هعرج غرم كح ناول و هوكئتم ل يا
 ْ ليام ىنأ نع ينحر (ىوس كم ملا ْهالصو مايا محد .ميلع هللا ةالصو نب ديما ىلع نولصد

 1 36 هب 'لذع د يتلا ريد اهص لفعا نم وح يا ينعالا هللا ياخ ايس اه ييصحدانساب يد لجلا

 نه ضف اريل نا هبط يهردرمئه ١ راحلا اق ةمْم د ناوي ظعاخ يلعن ةدانص نم فصد
 ئ ةبصحملا لفه نك اطحلا و ٌى اخ الل نيعلا ضف :ىئل اهوم نه هلل ناك دير سلا هلله ناكو ذا املا

 "جارح وه انا افنالا عضفح ازكو ةيصعملا ؟كؤمل ب وسما عضمحانلاو دب لا عضمل ةعاطلايلع
 1 نع رجم نسا ركيترادئملا هفعنصو سب اب زدب اع هلك انف راجل نب ددلا نع يهلم اما
 ١ ىلا نينا ا ةركذ هد اذ مزه صخب نع ىف ابن دلا ىف تاب دم اهياصغا ةنخ اد اجا

 |١٠٠.أينع عنب نا يندم ف تايئدتم امن اصعاراننارج نم ةرجي لخلاد ةدجحلا حب
 ١ سدا ازعف نحا :ىح ىزرلأ نع ننلع داع هلاب نام الاه وه يلع د دياذطسلا يارالا يلا دا “كك

 مدعل ناحالا عض يلع ل ند لتجلاو هناي لاه داق
 ر اد يارب ذر ذ نيعرلا ن ارض هون د

 ظ ع

 7 - اهوكازيماو سلا لنج ةداحلا يل رطح ب اسكالا ارهبلا ترطب لاو دوحلاو ناوقل

 0 ليدحوف اكد يجلابإب |نيسلاب نصري دل يلد ىلا 2 ىسكغ هلو داوج يس لكك ني زيذع
 نع هارنع ناش هداو زي ارغلا نجس نس اتا نال دوجةلا نع مكرخا الا

 ْ 0 ش دوجلاو (

7 1 

 أ 340 -

0 
 |( 7” نحب



«لحلا نم ىنع وع ل  اعلّطتم ن امس هلا هب ف ايو ابرلا هلا تراعي
 ايرلا هيلا ]متم ان ازعناو ئفلاو ١ 

رعشسسم ض وتلا بلط نب هذه زحا واد د ضاوع هلا نع ملت رملا ةمكرملا ىضنملا نم عمت هناال
 لت ام

 انغ سه دارخنلا ىف طق راؤب الامد نر اني الاو امصلا لمع هذ (نيسل اذ انس ضي ادب لولعم هن وكن

ع ني رثءاج وع لح ةرب وتد با نع بض دع بلاط نا نب ىلع
 رولا درعس ينإ نع طخ هددا نب

 باري هببحر نم يل هدلا نم بيرن 'يبسملا نامت هديداس١ ىفعد لاهرمو ركن ين دحوفت و

 ,ةمعل هللا نم ديجن لمجلاو زر نلا نه ادب ةشجحلا نيم ابا نت يبول نه ياىع اننا نس

ميلاد زانلا نم بين ّث "هنجلا نم ديعب ىع (ملا نش
 5 رغ نشا و اش دللا يف ”مماعرلا ريع 

 و. ب بح نعم دكا بزل مالل اب دره نع اجخاو روملا يع انش زل يلع اًشناو دهزمل
 ُ الخ هلع يلام يلاد لك قى نع هبره ياهلا داشن الأ ممرس لولا نال اي ىلاع نم

 02 ديدانس اب ةشياع نع ىسط مدنا دبع نب راج نع به بيرعاام و ٌةريوه يلانع تف اذا

 اع هدام ارعجج لوع نم ف ارا يف ايان ولد نم ينخسملا ضد ارهطحب وت
ىف هل اوداد هل اىذا يف ادب ادع ل١ دارا نيل ضف !هين كلدلا و ضل ظخو اي ردا دم امنا

 يلعن ١ 

 سني د مئيياوج ىنفشت و مرثيخ و ظع ناو سسانل ا دنع ٌمفحزلا دصّتد ال نا طر نكت يعونخ و

 كرجل ياراز ا دج ل نمل همسل باج لي هللا. فيعص ركد كيندح وعهد رع نبا نع هتمص

او اهرثم وا اس لست نكي مل ناب هدتمخ
جلا ىسبل لح ميلف و ئيلعنملا دجال نحل ننمل

 مر

 دانساب سابع نب نعد هضمي ةككاه لام و ىف اًساميلع و مضي الو راز لا دّند لي دارنا

زعل الا هركتد 'هئعس ئسحو هب اههه يا نم وما اوف سهرت يملا ةعرسلا 4 0
 طخر 

عسن امك صي هل و يز ىلا نب لاق رين ريع يف نع لما ازكو
 يف ريل ا لوح ه داعسل ارك ة دا

داعاط تاداز مرع لاطا و 5 دانجما ىلع هللا هئاعا نم نالهللا ةعام
 "نجلا ىف ست راذ ه

لا /فيصص انساب رك نان هيو ار نياورزذ ي امل اهن هو
 عن يف دعس نم ديعس

 0 1 ا
2 عبس م07 ياهلا ئطب يف قس نم ساو هما

 0 

 مولعلل عبات يلحلا ناكر نشيل عيري ٌلمسلاو هاما ىطد يف وعد ةاد دامس ر ديم

 نم هين ام هليم (زيج يا نازل نم ير يسملا هك مص » دانا وهرب ينإ نع رازا
 همه أعط مكيحا عير ورد ةكذ هجوع يوني ىلا بازعلا دارملاو دازلا واحلا ةلقد نقم

 مد ةلز# هلسطد نإ كسه يفد ٌيمغف مكدحا يضم اذلذ ارث نك دهون د امهلاك يامن ارث و



 00 ع هياور يفد ةرعس نيه درط د مكدحا يه اذاٌدياور يف 56 لصفم يا

 .. ةحارد ةءاملاو :ىجل خيل ةظفاحخ هله !يفا وج عروجج رلا نييعلا نوكسو ديلا هانم يعد
 ظ ّق 0 :

 هباجماب حرا عزئسملا لايق ولدلا سلع نمرغ ١ مم لفسلااب هلو (5 هلد.دمل اب هيلع ل زد اب نا فال ْ

ا هولا ةدامع ةليلكسا يدا لابو ناني م يح هيدص امد
 انت : ةليوملا عم هنركسل

ا ايم ارزلا فرح ىزحو هن اطلادداقولا
05 : عم رم اظلار كاك د هللا دابع اب اومزلاى 

 

 يف ”ناوغ و 1 وم لك نم هب نم اوت مكرثك مدع و بلع "نين (ط
 31 امل لا رن اح نع هدب

 ظ مي عنب مرغم امه و خشم ةنيكسلا م 1 ذ هئرع نم لح صميم هيلالص ايطصملا شاف ١
 ين ١ ع ليوا د هيج يك ىلع امس الاو هني اتيف كديارو مرعم جيم خو دون و طم

نحا يف ةزيكسن املا اش دانسالا يعم ةريرع
 ّ هملخ ف هنالك نب ند ربنا داما 

 ا ىلإ "ن | تاذكت حاضت ةةيياض تادلعا نشد دج سحب اتغاسنا

 مث ن؛ اكس نيا ىذالا عيدي هنذ ىأ صردلا ىف هدللا هلت تاطلطسلاو# ئسحذانساب ةرنره

 هناهأ نعو ديلاهم رك هرم اودل دامعد الاو هبلا جوزرخلا هدجد همركا نخل شارح ذا الخلا

 . به بط ره وم دردم عاطم ماهاب الا حلقتك 1055 >امعلاب وع اي ١ نب دالا ماظن نذل للا هناهنآ

 ش .منولظم ليلا يو اي ىمد لاق هللا لن طاسح #١ فعنص ,يز دانس اب عنمت ساو ةريكب يبا

 اد اكو رجب الامل ناكل لع نات يظل رح نه هل دع دري. ىلا ن وي ئسيم ىس انملا نال هحابع نم
 هييع رلا ىلع ن 5 ىزولا هيلع هلمع ناك لظ دا فاخاوا اراج ناو راشد | ةريعرملا ىلع

 طخ ةهلولا فر اجا ذاد هيلع مرةرؤخلاد وك ال و هروجج ىلع سبصللا رجم زي يا ىبصلا|

 1 ةاكرلاّيعنم اذا 3 ازين! لصخ ىعرالا كبس لد طعما عطا ل دعلا بهذاذأ يااىسملا
| 

 ظ ا
 8 كملت نب لاملا يد تحسس ا ذاذ كدب ودلاو اهيبمد 5 أكزلا نذل ينس اولا تلاه

 | انيرك ريهام ةلاكسلاو لا ري دركني يلخ ىسانلا نيدإ هش انزل اره ذاد ىسدملا

 ” ميسخ انتم لميلاد اسكو ايغب لي دا دهعلا قس ياةهذلا ترفتحخا | او

 َ داس ىازع بع ه لامس ىف رازيلاو هدياوم يف محلا ىو 31د اا

 35 ذاق مولظمل اشم هب ىيعصم املا ىواي ىهرالا ف هللا لظ فاطلسلا
 ْ 1 ش 'يف حار او هنن تنكس ن اطلس يلا لا فرخرحو م د هل ىلظلا

 ا - أ :

0) 



 و

 نعش باطلا نه لي نبا نجع هب ايس ىف

 دزه مدع هيل د اي لاول« نبي لا يف هنا ناطلس مركأ نعد ةلدع ل
 هانم اب ةريرهد ينإ نع هنجمرات ف راجتلا نبا ىنحو !اعد هام ايل ١ موب هناا همركاو اج ناءيلا

 ش دعما خيم نع هلاحل و يال هاشنع نه هريس يا ىضداملا يف هلل! لظ ن طلسملا رى يعض

ني دلا ةمم انا ن هلى دبها هون نمو هماّمّتس ةلانع جرخو
 عمد هلو نام كابالا يعم ل 

 هانللا طن ن اطلس ا كك عضوملاب ىهيس هدانماينو ىنن ! نع بع ناطلسلا نب هلانامدلا

يني كلف ن اطلس أهيند ىسيم ايلد مكدحا غدا خاخ ضدالا يف
 نافلس لبد دم واد اشرا هب ن

 ىثر انا نإ نمجرش الن ناملاسل ا كىنعض دانس اب شا نع عيل اوب ١ لناد ىطم نري لداع

 زا لم هرجالا هل ناكل دغ نأذ ٠ اببع نه هولاغم اكديلا كوي
 احدا لكعل عرَع

 بم ذل سكب رص هلا هيلع نأكب انط لاو عجلاد يفدملادب دامس ف ظنا هذه لطظو

 ان السا كوي د انساب رع نب نعرخ روولاب هيلع غو زها وولف رصلاةيعرل العد
 نيبعبس لمع لم يا لم موي لكيادل عنربي نر هلا يف هححلر و هلل الط عضااوتمما لاحم
ف د درج دجاه ىولك ثيم دحلا م ا و هطل اس ٌةسفيص دب دششلاو ىسكلاب ايد دص

 ناهلسملاوإ ى

 ور بدصلااركب يف نع يت أىصالا يس أوبادلا نييدب ىس هرج ىدلا نوهن ن ومكت لدادلا

 ابرلابرع لني ملام عيد نم هدامل ابر جااتنلا حاتم ا امهم كييرتعلاب هلبجل المخ ىف فلسا

 وو 5 داهيس هب ىوملا يا قد انين سلب لسنا /رببتص دانساب ىسابع ننانع ن يح مارفلا نع

 جاحمل أ م تعاصلا نب ىف د امع نع نامح نبأ ل اوب'هينهد يع اههعم هيرلا يف هحْ

 ادم اب ئهرلان ل رب نايرحا مي اسما يضف كينيا ءابد ام وو ”لماعملا يف ةلصاسلا يو“

 ءاضملا لل ريب ”هكربلل بصذد يا م ورث "هب وعصلا و دب دْسللا يا يسهل او لاش لاو كربلا يبس

 ام ذراقولا يا ئسخلا تملا كركم ني دح ريح يبل

 ءذ واجب مرع و ريس لا ىلطو روثالا ىف طسم يلا ىاد امك لاو ىف لا قاف دوءلاو ل

 ري قر ينل لحام نع لامنحلا هزعص هوبا نم اج نسعد ةجادا نه ءزجب ىلإ

 « ..نوع نيسخ لاق و ىمجج رس نب ىلذذا دبع نع تح اهي مهلو دند اذ مولياضف اجا نم

 جا ىتسا رويل لاو ملا نع ؛رج نييعيس و ةسض نع كنج نسحلا يس |

 نا ىنع ١ نع ءراتخلا يف ايزمملا وبلا مولع نم ةداؤ د و درشنم > دعلا ١ حرس فرق

 5 نين ليل اهواو ىع با ودل ةعاطلا د مهلا داب اجابره هلا يلوال يىسلا الكام
 بمجخ ا



(ىد يبا هركوا بخا اه انيك رملا ةابزب ملبسملا ةرملا يلع هداونو هل
 || هنلاح وا هصرع هاو 

خ هلل هنيصعنب ماهالا د نم لسما يارغ وب يلام
 ىلع عجس ولد ةبرصقمب يا ةروقأ مم ره |! ذ أ

 ا

 ' اجو دنكرم ١ ذا ماهلاناهبذد ىلآخلا ٌءيصعم ىف فولحل هع طول ذا مجاب سك رع اطالذ

 "' ناتنسب ايف اهكولس أير وه اما هئد رطل ماب ةنسلاك ع اهلانع ع3 يحبجو ماسو١

 .١ ملا انُيف اولص اتع !ٌرضح ريا قا ءنسلاةهضن نشرب ىف يس وضيرو و ةنس

 أ نحاإاقب هللا باتكيف تيسد هلا يلا ةنما هلدلض عليوي صاعد يلا
 طير ىلإخع ىلط بامعامكم يف ىيملو باول ايلف ينذ ةليطني ىبل اريضرسد "لين
 0 نع طف ىلا ءاجريم ياو فوعازك نس رم ىب نم ناتشن ةنسلا /لوهخ هيد

 سي أك هلا هاو ءلافداب يرصْيِم يار كح ف لداع ماما نم دنس و اوه قلولا لَم
بر وسلا بانك لنج دانساب ىنا نع زن هلارواو |[ بلع هللا ىلا لاوؤاب

 ”لمها وك

 لاك ةربرع ىنائع اد مح رهاط رتوشد تانئارهاط عس رمل ا هاحوتفم نولا دش و
 | نال لاف بلع ىتَص مايد راد 3و ددامود ناي لس هيلع هرداىبض ؤطصملا ناي

 | نيبلانعازعز وسلا عر زد د يكاحلا ورجيم هركذند روس عراد ف داولاق بلك كراد يف
عع تن افاوطملاو نيد وطلا نعدناو هعولوب ىسج لمنع غلو أذ

 | هل يذلا م دلي 

 '. ةفدرطلل زد متحف ططس ام نوم ذات الو نوح وليد وم بلم يهنم انزل نكي
 1 اهلا 1 رهام ؛كاوسلا م دمج ئسح انساب هدا ين نع مج ةرك دكر هلا نع ىنع

 ٠١ ةاضرهافلا نم لاو اهرسكنم صفا علا نب ةراهطلا نم هلم ةروطملاو نلظنت
نملا سي ىيلظت هدول هاضرل سس و١ هاضرل نظم يا ىنعرلا ئم هلعشم برا

 0| هه اظ

 ٠١١ ةشياع ىن ئح كبح ن يح هديسه يف ىف شما ند دصلا ركب ىلإ نع يح نظني ككوسلاو
 ار دسم ةوطم اكرمك عجل ةشم دال لعد يطب ماما لإ ع
 ا ل وتنملاوأ ضرع اهيا لع اذل بعام ١برللل ةاضربم لولا نوعوا لل روطم يأ لعانملا

 ٠١١١| همهم هنكظت ا ءلاج سو سامع نبا نع ىط ٌءاضرم يقام هشرمرلا هجم د يطره يا

لي وهم ىزيا يف بيطي ؟كاويسنلا ع اطتن١
 هبا كس برلا يريد هاج انلاو ركذلا 

 ١

 ١ ةكأرسملا مع أع نإ نع بط مارج لانعساو لما يدا رك يف كأَتف هبوجو ىلع موفش
لاو هرحاظلا غاس وهلا لبزي ؛ككوسملا نال ن اميولا ضن ىط ولا د نابي هلا فضد 3

 00 وعو



١ 

 نأ ناسخ نع ناىالا ىاتكىف ءسم د راشع لا ندي ىصد يهتم كت نطاملاو ةريه الا لب زب

ج .(ادءارهنم ل د١ لسع يلع بحجاو"نورجلا للسغ و بجاو ؟كاومسلا ث لس رم هبطع
 د

 دو رلولح نيو رع ين هدلا ديدع نع ةكاوسملا بكف عن نإ بوجولا نه بشي يح
كم د جدلا عمان نم واةنسملا يا ةرطغملا نع 'كاوسلا هك ادم ميردح نإ

 لهن وصخاو النا ل

ل اح أصخ ؤحرلا ندزيب ؟كا وسما 1 دار نن هازل | دمع نعم يقل ١ نانس :لاولكب
 1 لىس هد 

 إى١

 ميس راهزملا لوو ١ اركاتساذ قلبردلا هجرتحل هياور ل جيس تو ويا وكاتس اذ ٌة نكون

 ةكا بسلا فيض دانس ..ب ره ين نعرف هركمو #4 ميامهلل لاول دعب ام وسم و ىلا

 اد انيبا ومو ناييلا لامك عب قفدا ذل انهو كام ت وللا ماسلا و ماسلا هلا اذ لكن هاهش

 دسولب ةشاع نع ماوس ناكأط' رد هيجل هريس نم ةكأوسلا نخ وبال عّيعلا ئاذاك

 تس هيما لع اهل اوس ال هتشدردم انلا مطب نارملا طاطعسف هردلا اهب رك قل !ةدؤسملا

 |ٍلْشس 5 رن يااعكر درجدلا# ىلا يف ةدايز مكروب اهيلخت ن اذاركوم اب ضاع كت باكحالا

 رصاذكهريجا يا,لطبلا هيت عطيشستم يا | يخيط لو دمايسلا م واهكر نيل ةرسسح
 هربا دوس نايا هكر دد' ل ئيحاواهطحد واحات ولا سو دعا
 ثةزبهل ا ىلع نه » ينال لح مهلا نم ه رادام ناب ديد هبل |نبدركني ىلا ةد بسلا لاثي لب

 ون ١ لد و ارفاوبس |ره ميلا بحال ويسر هيللا نولي يح مكدحا نيؤي ال الد هلا يردالا م لساو

 نا مالم الدش مولسملا ك عاضد هبط ديدسيب نع اوزع سد |ىوصعي نعد جلارع نلوم
 ظ اساس اوان واد وعمال اباراوُس١ملمابارشد هلا يف نال مالكلا ليودب ادري نا ءنسلا '

 وع لدالو ملكنا لش مالسم اركتددنا لاق ورن اج نع ت دارك نب ادم هلاباكرت و مط انين

 ير دمتم ملاذ مالا له ارت نالسما ناخ لش نا لبت لكأ يلا ا ماعطلا يلا انحا
 ذا يهيج هد هرن اج نع عمي ملط وولاو برين هلو مركال م المس هلا اعْنس ناسن هلا
 نعم هطارع هل اب ل هوست هلذ م ولسملا نش لاوسملاب سآوي نين لاوسملا لش مولسل ١

 أيىاّتبل ببس ىا نمل مك م هللا كارد عا ءنع هادرو ّئ نعر |جهلا ننا هّسملا ٍ

 ىنن أ نع يي اندم هيلع نيس ئل هكرام إب رعب يا انتم نا نامعا د اهله انيب هفلالا ان د

 0 ا
 هلادارملا و يدرط ئصواحرلارك ذو ساوخلاو تنوصملا وصي و م كلا يراجج ؛

 دلع ّنع ناش

: / 7 
 : ا 10

ك ريب وح يا نع داجلا ىف طخ
لا و هل زلصا ل يذ وتلا نب ١لا

؟ءايسلا مزاين بح فارح
 هنس 



| 
 آل

-- 

 -خ

 يمصصلا -

 : * ويش ذل ف هددلا ءعض و هرم |عسما نم يسم ١ م هزسسل ١ هلل هاما يب !نع ٍفئارطا هارد

 رار رعشا ون درك يلا انحرم اة د ايزي لسمملا لجرلا ناف نو ولا|ويا تس هولعاو هدرمثلا
 | مح ان'ةرك دتد ةجرد ضخ يلع ها. ن اكد يلع و>رف مهبط تصتنيطس موعنرم د١
 يف د اولا "كي ارح و يبكاو وهيه بخ وع نم هبل دن ةيعاهدرب لذاخ بالسم
 اضف ١ لملانا يد وابجاو نال حا هيضخا همس ن كناد مالسلا يد نا

 > يسع نا نعبر أزمملا هل 'بعلا و لسا لصا ني شورتف ىالخهندود يي دولا نه ظ
 هائلا اهسسا نم مسام ولسد١ هك هكر 100 يود دمج اىعدحا نع دامس ابر ايلا هاند ١ ١ ١

 يلع مرح دقن سلايل سنا لس الذ يفي اا هل ني هن ثلج )ا
 ١ ىف مالهم نهلاور نع يسلاب هركذ قو هلم ذ يف لمج و هنه؟دداخ ينجالا هركذد نا
 مالسل ابارتم ولا يا ةضن ض درلاو عت السلا كيسح دانس اب ىنابع نا نع

 ١ د

 ,اهوص دانس ب ىلع نيرذ طورطم هسججاو ةضعزه لسملا لجرلا يلع بالسن هرمو بجاد ربع

 ,”يخا بطول .ااَذ هدرع دلك يللا ذل دايسلا هلي يذلاوص ياءانلاا ديلا
 ٠ راما يال ىدارلو ديس انا هبضاني هل وان ال وهدان ديس كدا ربو وث نه لب اًملااسدر هب
 0" »  دايسا ظنلب ناين الايل د لانه نلتخا لش و يناس الا عوملا لع فرثسلا نم ىطع١امع

 0 000 فالك بلع > ازي هل > راولا اضل نا يوضعد نمو هل دا هيلع ةالصلا نع يف . 0071

 ا هنجلاوت ده قوبل ا يقرخاعلا نوع نب نيتوخلا انلادشو قيشلا سكر ديلا ننهزلا سس د 0

 ” ةعاطلا ل ييومع ال ,ثلدم نكلا+ اونا ن كن )ذوح د يساوي برلعلا يان نزولا ضوبس فا 00

 ١ نجري نع خيرات يركع نلاو ناين لبفلا باتكو ىضاطاركتوب ١ ايظعانهداهيجلاو
 ١ يعادي د عاجل ةي درا نويرة د ضو هامه اوما نم ياعم يفاهرلاهربش
 ظ ا : اعف د فرعيل اذ ىشكم "يصد لدا درلاب هرتس فيسلا دلقتمل ينبني لذ هي دولا ةلؤل ميل

 ١ اضابواوب! نع اورو كدا نن دب ذ نت هديل اما يق ىلع اهلا يداضم لاب وبا نا نعرف
 0 ٠ ا ا 34 يع نأ

 ١_0 ايس نان نما يم دباع مين :عيشس ئم هدلا يلا بحا خل انسع ' "باش
 1 د تاج نعرف ف كره اك هنم مشا عجلاو لسحلا انخلا دس ك |شلا دسضد ؛لدلا

 | يرعلاو تاللا نس افك لاب اس و ئش ودب اهكرنملا ب داس 4 نيل ءرذ دانساب
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 هاو اعلا نب ورع ىبااوعةداسا ىلإ نب ثداحلا بلا اهنم ة'لؤيلا زللا برزن ئيسانا ا
 اىهش د لذي نم لازيغو دعلا هش سو نينح م ول هركذ نمت ناد وجولا تعاش مرض

 نن ورع نبا لس نع م هينسع هلم نه الا مد أخ هركند يوحوج ودب نيكس منار نع ضيف

 ىم أمع نيا نع ك5 نانس عوكل الا يساو :لمولاب د واولا قو تاحلا نوكس و ةزيقلا فب عوككلا

 ديس وأ ؟كًريصراش وحبل وا يق دملا اهيا ؟كادص أس هب دريس ام ؛لكياةكأرس اشم ره عو

 دهاشس|ضحال ةنايلع هينا يحاو هلع قدما نينرئارزكي وا كلوا قاهر وا ؟كأرصاش

 اني د قسد أ لاق د وعسم نبا نع رد م هارعام ىف سما لع ىغدلا نم مزيان نلف نيهيو
 كورت الر وزلا ده اشن مل هركذش مو مييلع هدد لص 'مطصملا ىلا نئهسخ اذ مايد ا

 , تع وحد يار انل اد ةزلا بجيت ىّوخ هد امس ودل هنن وح يذلا نحلا نع هامات

 وزان درلاو ير لا راني ذوو هند لان ل لاو اه د هيبه نب هيلع ومما يش
 رخأ هجو نم يودو ىمريتتلا يف هرهاو : كلام رع نع د نح ىبلطسشار انهالاوئيسانا ظ

 هس عاشت قوص ند هلدا ءنعلي قس افا نم مش عق ريال دبش ١ ذار وارلا ده اش طل |

 هد اريك ران ايف س كما يارزاّسملا عم نولب سوزلا هاش مررت يف يدش سلا ددوا

 ههعش نب ةرهملا نع زو اطريملاب مرد و دنع ىطتلاد دنس اه يلع مرلعا ثيمح يل اق هللا
 سم ةزلا لا م هدد اليس يف !كداه ني ذا باشمل يا :نبخ الص !بابش كل لط اب نابح نبا
 1 ديسع نب ىس نباستكنن ى.او >اوم نب دعس و باطتملا نه ع نناو ن ك9

 ظ ناموا يو د١ د
 اضدايف هلو عدرخلا ديس هن هل دعس عيرو لمعلاو لعل ايف ياكم ظخعل رع ناب ؟الس لاّد مدى هل راو اج يا 0

 نم ياىئدارارثد كورس هيف دامساب ىشا نع رت ب ٌرملا ازد لع ىولضفخ فورعن سام
 ن اول ١ ن ولكي نب نللا هل ويد ن ايبب ئطع مييلع زطع مع يعن اباو لع نب نلا مولا يعد اشم

 طايح 1في ديف نوعس ويد يا مولكلا يف نوف دس ابل ناولا ويسبب و ماعلا
 قذنلا نعضو ارعزلا هان نع بهن ةسؤلا مذ بايك يف ىس ريمه |ينديللا أننا رو

 ظ يل ازا لاو ان اولا ماوطلا نم نولكأي اه دغو ميقنلايف ودل و نيذلا كه ادام هرك
 ش بسسس |ييس و ةناويهشلا ع وشي ةدعملا نال هام وع ذملا ف لخدلا تايه اند ف اعطلا هرشم د

 امل لعيد هل و لالا * سس هند بئاشسي حوكنملاو لوكاملا هوم ٌثمبلغ اذا جرعلا 5 ومس



و دمستهو أًءاؤ ولا سار امولطد ءاجلا ةرمهش كذا لزب تت هني انتوا
 د ايت

 ب ايلا نع نوسبليو ”مالار سس نم رويت ّى لخالا نفق ىسملث ند د بتجي ربك ىنك نم اديك

 فلسا ف وح شما م نه د مولا يف نوى اولا باودلا نم نوكري هاندا

 نوب"... .ضهضل فيعطرفعخ نب هلا ديني كاولشم وح اواو د نئدو ىلع لا يذل نم

 اا "وق ديما نو ضيراج مراثالا . املا مس اندر اكشلا ته ازارثب شوا

 5 ش 59 اف نلككي يذلا وعد د دشن دسم عمج سلا ن وولي و مهاد اب نكمل يا

ف نوقسوثملا ين نذ يتمربرتمملا ٍيعشملا يلع امصرح هيك لس هد
 0: مهم اوحا ان يح انما مكلا ي

 د >اد (ةولخا مهس احا قف اد اخد ب هزكدا يف مس ويد نم وهو نيس وج

 .هلا ماا سم انا بول امل بولا يف نلللا يشل عجار يا

 1 00 لغو ميم هبَسَخ انفي نوبت يدار ل ايكو باس وم نااح

 | قلالي ةاكانرعأولا لاو لان مكئدي د وص لبس ةدحوب

 ش 1 10 لا زاب دال يفي نم قمار نشم رفا الاتماب يدنا

 ١ ظ ةادهد ”تطرزك يلي شما يارد ليلا ا اوياباصاناذ ؟ المدار واش ملباكحال اب يلعب ام

 ظ ١ وسلا شاك هيلح يطع أم يطري ليان وما ذو :لموما يشب هقنع بضع او باوصنايلا

 1 0 ديم ناك ابن يف و بك نضل ثلا نصح يف هب لماعل اكلم ىوزم ا

 أ سانلاو ف لحلار نس سائلا رارثم رايربلا ٌدياور طل قد ارم نيه دانماب موب رع نإ

 نع لسا تي دح ينعم ادعو جييملا عد اهيس عا لعلا عب ةيصدلا وع اخ مد وصع مزال

 هلد١ لعن اه يم ةرهسسلا لأم لعل ارامخ ىحا رخو ىلعلار اس رشم ار سىس دمد ١ نع صوخالا

 ن داعم و مالس هلا ناوي داس و هيلبجلا تال اهيجلا نارظ ةئس و نيل دمن ةالمدلا

 : فاما وع دع "نينا هللا( اهج و هاا ابطا هرلخ لع سا انماو ةنسلاو ب انللا

 ع هدا لراس يف ([ةزحاول دع نا مف أف اك وعملا يب اجب لذا يا ميل
 سه لأ أهر لسه سانخار ارشد رامخ ىّس نش درس ير يملا هفعضو قمج ننا ذ اوه نع

 0| يارب دولا وعبلاو سلا يف فانا يسير ندع رام

 ارطس نم نا كازع مكر دز ل طراد ب ليا عاج كم يخيم نان

 ةاشنملا نم نما نع وعفا شلل هسنند ضرع دئف احلاص ناكذاد بزع الا نا
 هيف و

1 

 أ 7



 0 . ١ قير نوضح 7
 أ  57 3أ 2

14 7 
 أ ١ 1 ١

0 1 
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 تيب دحرج نب لاف ربع ىف ! نع دع ىسل ع عورؤملا ف "سني ط درس ل نكت بود غدا

« لا دارعلا نبأ اذ فن دو با مكآت وم ل ذاداد مكر مكر لشن لركن ْ
 هد. دش

 ارسج نب هيطع وع عر نإ نع يح بلا باز نداوهالا لذار «١ ىيذلاج يكبارع
 نهد اند د متاع مكدارشم هك بط ١هب ه دانساو ىضص إيفا لميا ن يعم
 نال اح انيم ع نه دعك نيوبس 5 ولص نم لطفا يانج ةجوز يا لعام يدع انمأ

 ميت رمل يف سبلع يملا هب دارملا نارهظح و وه كب رع الا ندلنخ ةرلا يس وللا زد وبس له اني

 ياللا هناور اعل كاقلملا اريد 1 عوضصوم ىلع نا هجر ىلا دع ىلا نع لع هعيمحلا لا

 سما رج نع ك ايس الاهم اهه رد و دج أسملا "هي ىح هب ترقد امل ه دد وا نو أن ١ دولملا

 حلا ولا اب توي لا هاي رلخت باجخلا سلاش ك ع هه هلا سكو هلو هع عطه نب
 هرظن مرج نم ع نانا ابوجو !رزسسم هلأ لخب لذ هلخ د نق اد ولا هش شنو

 مهلك ي ياررمعلا دوس الا جارت ص د انساب سم ابع نس نع بلع اب دمع لاو هاروعن

 باطلا رع نبانع يع قد هلاوركزلا نِمْسس رارللاو همام سا اروع و سس برعلا دع

ال س رعلا يبل هيأ هرجل ولا ىاعط م اىلل إيد هك عءاضو هند داسإ
 هأمس مدرع ة>ومومملا امى 

 امنع لاه أك انيرلا نوع ديو اين هلا نوعدب م. اف أهيني بم نلا لاوح ١ ْئ بل اهل الع لش

 لمد اللا دايز ريب راق :يلولل نيص عيد. هل وه أداب اب نماوييملا ىق دن ادي اي نم

 بقع رك ذاهب اهلل دش دارللا نا لص احل افركتملا ةلماعم فيرعملا ماي وح نجلا دن رك

 هلب دان اهلا ةباجالا ب وجو يف عر ىضد هل وسر و لنا مخ دمه ٌةوع دل ستر نهو

 ناطيشملا ههرملا يث دن ههيل ول ماو ماعطمل ارش لكك ةريبرع ىنإ نع مبعد بدلا رس

 يقذ انخلا ,ىيعلل ىبل ولا ىف لا عنياجلا هلع ىستتتو ل وهل بس انملاوهعو ن اعبشما يسن يفو

كو سلط نبط ايزمماب نع ىبقد سلا اصاو اينعالا صيصخ مَ داع ساكو
 نما نع ل دل 'ز

 اوس ارهره ناوسان لا له ه نحاناه يا شبل اره بسكلارشد ل ئسح دانس اب ىسامع
 دبع ا ارح ماججلا بسك مريع اًشنارزع عملا ازكو .يزنخلا دنع ىلع ريع بلك نو

 مق أد ئج نوع يح ةأييعسم ىف 5 د امش نهويف هردركم ٌثلاّتلاو ن اهارح نال ودنا

 سس ىبح درج هي اك كين اى يف دا لا يا ةكيذ املا ناهز زحا يف لام شن جدخ. جا
 ايد لب يفض دانس اب رثس نب ١ نعالج اق عصير ف سم اذا ند يشم ني نمل سمان ١



 سلخ مناخ دجاسملا سل اجلا يحد قرط عي»ب قرطلا و قاوس هلاىسل اجارشن رفض وب
 فلكل انه و دبي نا ىسع امل اذشملا ىله ىصرملا د ودل يلع الا دش كلن مزل اذ ىرهيملا يف
 | ىهح اند رشد يل ئبسح داّنساب ملذاو نع" بط ئهدلا ثيم يق كرا ديم ناطِطلا تيب يف ىذم
 ظ لب اسلا ادد ليا عيال هللاب هيلع يسمن و لياسلا ملاس يال ىلل نساني نك

 3١ لري دوةنداع لطاسملا رب ناكو !نطضم لباس يف مدلكلاو ناك هلاو نادحوملا عب لاس ام
 /'  يف١ هلعالع هملخوس يف ئيمما لجرلا سانلا سس نسح انساب سابع نبانع خ

 طرلا داك لحايلع امص نولي ضيك ندا لوضري الاف هجزحم دنع بانو هلايعو هلي لح
 ١ ىمائساو دارنا عام خطا ذا زد د هدد هب رهو دارها كقطخ هس له دا

 "لزمه هيلا دنع نس انل ارشد كل فيفص دانساب هام اها ٍنانع ليدل اكو ىسط تيب لصا

 .١ اذ او هاد يشل يكس هلع عشن ىانجوا هنايسل ءلوا صن ضاذي نع مالا موز

 | ىضأع هول مخ انك فايت دلا ىلا نيا ىساخ وهي هي ويد دما ضارع لا نم رفأ اييرئلظ
 "ريع ان > بمسم قمع اننا هدا 2711 بلبن اوس لدحا نيؤص نيب تش لبر راكع نبا
 نجد قامرش ط ئسح هانساب رباج ع ىليدلا نط هىنع اهن دب محود و هذي د عاب ةداكك
 يلع عزيلاو لاملا يع صرخلا يلع لحي مليا عزاج ي!عئامج جس هلل هلخا يواسس شم يا
 |يدهس لف لنجلا و يمل اذ ءئوح دس نم ه د اوذ علي ناك دي دس يفا علاخ نيجد هباه د

 هك ديج «داساو ةيوع يل ولا يف افاق جا ذاق هدانا يب بو
 ... ان بالنقل يولاو يارلا بخ موكا ا ناديا نسي ماشمايف نال برش

 دي هموب ىف نيزلا ل وانس نحو هرطغلاو مالسالا ىلع يق همانم هابرشد ملا ىار نم

 ايف! نحن نيدلا عبار عويس وا لماع ذدا يلع لب كلن له ين مولسالا عن شس زوي نو
 ١١ هو انفتسا هزعد هش ٠و6 ققن لمللاب هنالص نهوملا فرش ملفيصض داس اي ةرب ره

 | دلع ئلرنم نطخماو لذ مط نيهو مادبا يف اد عط مدع يف هع يأ سب انملاايك دب يف

 يع نيزم ولا داعش. كل ع ونم وم نع قب نيعض دانس ب رن وع ينا نع قع قلفلاو ئلحل
 لس لس جر أحاضيا هداؤ هم الا مون ه دمع ارء.ن ويرهد يلا يتم لع ي١طعارطلاا
 | اذا نس نيلاس انلوجا ىاأع صفا يره ند اناس برب ريد إيف لود نافطاخخ رم

 1(  راعش م هدٌراو امطّس ىلع حداق هِبعْس نب هريزملا نع كت ةدافازه ئم نيس ١



سم ىا نلت لع الل هاعحد كمل اولمهاس طارصل ١ ىلع اولخ ا[ ذا قد ١ ظ
 هل اول | يلا ىلع ار

ها رام 8 نلاو يس لا ورح نم نا لا نص اراوُس ل وال اذ سا الا هلا هل مدللي يات ظ
 هم

 انازسوملا واع مك عاملا نب رع نبانع طس وديا يف اذكد ملاح هاذه نول وقنوميف ةصاخ
 ميلخ هللا ىلع و هازل | ل !لا ول ول ويد نا بامسخلاو صرعلل رعد نو ند ن يعيب موب

 فيتح دانس ايها اعنع هيو دم نبا اك ٌوملا نرش يظع يوت هيف نونسوملا
 نوكي رك واها تداذلا مل 19-للخ عهب مولا لطف مريول موي نينسوملاد اوس

 نيب ناصش مك يهاحلا نب هرع نبانع بائلالا يف يذلا ملظلا وكت يفدب انأويضتسار وب
 هرم فصنلا هليل يا هذ مكن هم وص نع يا هنزمع نسانلا فتن ناشضهد و بحر

 يمت مخرب هل نا نبح |ذ رردا ىلع نمرعلل دامتلا ىلا همه نضملا لش ف يا هش عقرت
 نع هاو ىو ددز نب ماس نع بع هك نو ناصتم وص انا بحاف يا اص اناوالا

 جزحل هع هه اة هللاوبيشن ناضمر و يرش ناس كى سح هدانساو ياشلا
 ”وجئربع نه هه وبعد نأكذنا هريوس ناس نوت دارملاو زمكل ان اضع ورهطملا ناصْص و

 نايس فيتم داساب ةرئن اع نعت مهوص بج وا هنا هدا يس نانمهر ن وتو

 ثيل لع ب ونملاب وصلا ور ياه حايزلا ةيلهاجلا لازم اىهئوكعم يه |رثكرت س0
 صم دانساب يدر ىلا نع لح ىلع ع نم ىس ندا باشا يف عاملا ي١باسنلا ىف نفطلاو '”

 . ايطبسسو كرولا نم زنك ٌطرع ليورشسم ةلمملانيسلاو نوما ةطهاسنلا يرعاطش كك
 ظ ْ ع ازجا دال ازتع مث نات هابب ارعا5 اش هيلا هاوس سبر ىلا نال ب يس دل ١

 ْ ب اطخا ذو ىف اهب ىولك ى شن ءياع لثل هئلصو ىسا لاوازج م و لكيلا يلع برش

 7 ىهحو جاضناو نييلت هيل الا فو هس, نم ضر لصخح نه معوتخو زاجل الهدر
 يق ام هدرهاو ىهعرش ىلع كلا ئش ١ند كه ج اهاعرم بيطو اهل و لغه ةلثن

 رز املا لمهدل اًهرْح د١ اعف ,دلأىد دع د ٌىلادع افْسلا ىدد دهيفلا لا وفم اضرب

 مخ فلي وا زيه اوح ري نان رحالو رانلا نولخ رو هل نايف مول شيف سها نم

 ىع اع نين نع لك هللا درع سرناج نع ©« بح هذ ةوكاه نب نان كسح ند

 اي دملا كر ضم لا ميلا نوكسو هلصوملا ضب هجم نبابعكنعو ع نبانعطخ أ
 لاه اهرس ناف ار ناو! در رملا وبالاق يما نمر ابكلا بون ذلا له هل يع امش 3



 ١ لوصحولع سلا لحال ةنغ ذا هرمولا ىلإ نا ير خل يؤم دحاولا فرس نادانذ ناو
 .0٠ الحا بحانم دال قع اهش رك ىمعض دانس اباد ىلا ىلإ نع طخريابلا لعل زع نشملا
 1 1 نذ اب هلا دارملا نال أش هللا نم ةكنع غال ٌةطاخل لو قاد الا ؤ و لمد ام لدي سب

 1١ انساب لع نع طخ ةصاخ هع افش هنه نال هل اه مومع هضرامب لانه نار هللا
 ١| ةكيلف ىلع ةر رظحم ازهاذ ل انتا بس نملالا نيزع ولا م ل حاسم عاش اك فيعض
 1١١ 0 ىفع انتم ف وع نب نيمرملا دمع نغ ىلخ نيدملا قرضد ىف هسنخ لذه نم ىلع ةمارجمل هذع
 7 نب !نز نع ريما ف عيد نبا هلدتىل يا ايلعا نم نكمل امه نم وبول نع نح "ةماتولا
 0١ هل لق ياىضاعلا اب تمس رئاؤملا هيلع َنلْطاَع نه هدب |يهلا نمرشع عضد و مّمدا
  ةازناذ ةره هسطع وكت تارملا نها لث اذرع ميلا بنش تيب هساطع ضع منيوكه
 ال ضوحو ا م عز هب يذلا نا نيربل همس ولد تيس ناو يس تشن اذاهيلم
 .*دانساو بيزع لاذ م نادك لخر نع ت ءيياقلا شن هلاع دل اج دندو ساطجإاة مسح
 ١ يايف انافكثلا يلع دار اذ تامل نم ائيلث نيدلا يف ي١ةكأخا تمس 4 لوهرع
 ١١ ولاو وسللا نب تيِتَسلا باب نع وص يلو ضدر ملال يي ديف ماكر ها لون همسطعلا
 0١ ىلع موطعب نياسملا ةداههشس كنسح انساب ةرهررص يلا نع يوبملا بطلا يناعم ميت
 ١ ةرثسو احلا يله دسح موال ىفعل ىلع ىوضعد العلا ةد|,ىشن زوج الو ٌهلويّصم ةزياج ىضجد
 " انهو هلم لمه نم ؛رماو دعو مفعل دست لما يا فلومل طيس نيئماموملا نيالا

 ١ ىيناكدل دجزح لاق م مطم نب يبجي هنيرات ف ح يضاشلا نفاخ ةاكمذا
 ![ ترطح يات در كدس اذه دانماو يبلع ددن+ لصدلا لوس م زلم انه ٠

 .١ نب محا هلم ا يادسكلا ناو مدمع اهزعاو برعلا لاوعا سنن أ يو تلا عنلا ير ١ متاع نا يئس [ز نطل فلخ قم يع عم غوبلانودايبص يااهل يف يكذاح
 ' اوسعد ةنفج يف انيطاولعجو ةيلع اجلا ناعذج نياراد يق عمو هرهذو ماع
 .٠ 7 نينبطلاارمض ملاقلا نم ملم نخالاو صاننلا لانو هين دبا
 ١ ىلا وع عر الاف هدنا ادرس كى اجا نبا هبط دات وع نب ١نيحرملا دبع نع ك
 عر اكيد وسلا نيك سرملا ىلع ا ونام و1 هايس داوججلا قاوم اوس هلخ ىلع

| 

 ” عر اب هبادبملا نم لاجرئع يح ةرخدلا ادوقس سرولا يلع نيمو اني دل اروي



نب دابال يلمح وا دكبه ن أصقند ال ْن اوبس
 نا وابل اع دحا و ماع ىت أعم رفد اصمن ىيم

دبوا نو ند انتبه دبع اري اهنول قلبا د ف ناصتني لدار دانوفق دم,
 ل

لع ”ىلطا ىجلاو درع لاو ناضهد اصدح لما
 ىه هبىعل درع رمش نان اضهز ى

 ريونت عين هوساو هرب يبان ع ى يح أرب لاو موصصلا كك اكمل وصخ و ديلا

م "همها هردا ىلخا اه ةشردم ةدابع هذ موصلا يا نشاربرتن ناضمد
 رههس دأههضانكا ن

و لعانلل انبلابروطلاناصس هله وص تنس انايا يمس ناش
 ون ذلارمك ١ ناضهر 

 ريدم # يعض دانساب ةرئساع نع هخيررات ىف ركسع ئبارج اذصلا دارملاو اهل رملمههوص يا

ب خرب يا لمحل ن اضهر رس يل اياظحلا نهي دي نبدامرذكت ههايصوا ناضهر
 ب ن

 ةرد رفح ىنأ نع ْن اضهد ضد يق اد دلا ىبا ن'اهجافض ياهي قلاونسلا

 © اك زب لا لوب عفر نايل عخرب هلو نضر لاو امسلا نيب تلوم هاه ايص يان اضهد رس
 هبيعزد د هنكزأت يف نيه أش نبا لوّصلا مرع نع ديانك عذرلا مدع و اهجازحا يارطفلا

سوس /ك ث ايحاولا يف يزول نبا هدول دددا دبع نب رب رجع د انخمىفاضلاو
 دي

 ةملعملا تاعّبلا يا لايملا عنب نب ذلا لارج ادصلاهري اببككا نم هلمع به ذ لك هلرئذ ربل ١

 بن ذ كلر رجلا ديدي دامف ادهدال يف صم د١ اه ناخ يلا نادال دابلإب
 سككرا| مد وككربلا نري ئه اضفاذاخ ناموا واش! ني دلاو يافست ور انكلو يب

 ىملا هرغ نع لح الا رعل ١ دارملا و هدارعا لانك درجلا هب وكمدللا ناد يف نن دوغ

 مجم الا ئه دل يارا يديدينس لم رجلا ديس مك يعض دانسااب طي لا
 اطضادرجبلا عرب نم سار ىودي يذلا خلا يف دب اماد رك كامل بلا ةيهذسل ام ندم

 ريل ناو وبلا دروس وجاك هسار ناد ودب هل ياربلا ىف ههدىف طل اك هيض جوملا :

 ظحلا و1: ىف جدلا ئم مل يادها ةلعاط يف (ين دما عطافكر جلا يف نيمج ولا نبداهو ْلْمَس

 بعت ثوملا ؤالم كو لجو زع هنلا ناو هللا ع اط يف هلك هرع مطم ئمرجا ندم

 ,هللاذ مي اهيرش 'طساو لب محادزا ضف ينويد هناف وهلا ادري هلا حاوز هلا

 طيات فن و طس اب ةرولو ةطساو هب يل ارويس ئكك ماورد هلا عيرجل ىهد امناوتج

 هنام واو دلاو اهلك ون زلارهنا ديبوسل رفد و ني ىلا هلااهرلك بود دل ارينا 1

 | نب ىتس أ ءرزع و يل ازعلا فيعض دانماب دم اها ىنانع ط هتاتبشلا ل“

 ب



 اينو انع نهيد ال له اس لاس و تروك ىلا ١ ذاو هماجلو "غر الاو هعق اولا ٠

 ا ٠ ياي نط اتق ردك ينط تواو ةفاودو هدا يعم

 00 ا ناولا وا هيو ق ضي هاجد ده زين ذ لفدلا

 ْ . .فزوللا نبا لاق هرك ند ةكيضلا ه لسا لر رلجي لمح و يلع هللا لص ىلا لاح هلس رد
 00 هاذاه 00 كل حب الو
 نزلا يف نجا اله ١ ناجي ديس أهر ؤن ياانحلا ةيصخأ همك دي زد مناد رع اج

 0000110 نان ايزسرلا هدانا طرق بم باغي تامهاجنلا يب
 1: لي اه لول ناب ركذ ال ناي كك ضي ال نم هاهخ و ىن زج ركآسص نبا داود

 00 .اكتخ اع ىن طحلاو نيجيندلا عرذ يف ةئجين.نلا أعرتم هللا يسا عم يس اركذ ينبني
 ا هللا ليهو الو نو ساو لاقي الوريكأ مزلا 5 هدلا جرب نذلا دنع لاّمْس هركذ اهلا هللاب
 !ٍ دلو هللا [خر ةرمسلا يف لاين هلو دخحم ىلع 5 ندئادقل يسطع ديجي

 ١ . انه اهب د يئامّئارخ اذ دوح ةر وس ياد وع تس لبا هم و ىهابع نجا نع رش

 | بسلا بلا غرسا ناضالا يع ضاعت اذا نزحلاو هلا لاوعاركذ اد يلار سلا
 5 . يت د١ نيح دانساب ةزيتت ناو هجره اغ نب فاّقلاب ,مّمع نع بط ناوالالّص

 .اهنعاب ي انها يا تروكى مشل ااذاو مئاحلاو شا ولا د اني اوحاو > ورع يدم كك
 عم حس ىح ه'لحا |م ثم لح ١ نننيط املاب ةلذانلا ْثن داوبلاو يول لاوحا نم

 | ١ هءزئيكد صاغ زم نكك بل زكر اطولا مالس نب ديعس هنخو بعكنب يوم نع طدناو ا
 لحام امتداد ثر وكيلا ذاو نول استب عو تاولسرملا وقد | ولاو دو يَ

 ظ 1

 0 .هي د دره نبا ئيدصلا ركب يل نع كري امج نين < ب هلا ىمأب لجاع نه يف هلي

 7”  بشلاضاياوخاو د يع قسد ف ئسح دانساب صاخو يلا نه دوس نع هريش ىف
 0 _ تالا بف نددملا هب طر دسم ىضنلا علع ذي هن ول ةداواإنو بيتسلا ثدي عاملا نو

 1 ا امه لصمللا نم اًهفارخاو دوه سس ىِب دصلإإ ركب ىلإ نع مب و دره نن اروكسملا ظسنو
 2 . ءاسجالا يذج» ابك لج 6 يذلا باطلا دولا ديالا ديع اهوا

 | اهاو واو دود هر وبس سيت نييصح نيب نارع نئح هن و دره نيا ةكأه نج ىش ىصض +

 دو هرخالا بي اجب نم مد عم نق ايش دي هسا ديحولاو عياينلا



 ا
1 
/ 

١ 

 دماقسا لابوه 0١ هبهرك خ ةر ويش لكن اه اوحاو دوي بين ةااه نب ىض | نعي هنو دم

م ىلع نبب نوغ نع ركاسع نبا يع ردا > طق يدل ردا ىساب لجاع نم لش ين هللاب اود اهو
 هل ر

 نعاميد اه ىارن لاىصصق و ىلا م ور كذاهؤم ىَس يذلا وا اواو دووح بيش

 يف نابح نيب عشلاوناو هيبدل نزلا د اوز يح اهوكو فالفلاو بلقلاو يسماركو
عيني يذلا لحرلاانح يا نامت لسه ىف ول انزعاج ا نع نارعلل ترمسعت

 همانلا 

 هضارعاو لا نع درع الان طش هاوس اى امس لاه د١ ونمتي ي١هنأطيشس عسي ناطيشس

 ههامج هدد هلو و .ىهياع هلعش و نقلا ركذ نع ملا اهي ال ءناطْش اص اىس و ّةداصلا نع

 موذ ذك ارامل اربزلل يهل ن و دب ياَْشاب ىداب الوم اراب بدللا هركش نايبللل حد دم

  ةسياع نعو نافع نى ناقع نعو ءكاه نيف ىس ا نع ه ةري رص ىف ١نع هد وكس وي ماح
 20 ص 3 : 7 0 0 و هه 3

 ناش مث ج١ ورم زراىلا يجز ديدعتد ه« راش !هّصد دصلا
 رشا ن يكس عهد همدرلا

 1 ئ 1
 ١نآ : 0 , مث معمم

اما هي انامل ل اد” هل مث نه لجد هد لك املا اهيِش عون لمجلا
 م

 اناا ل واعد افضل مدعو 2 دلا هد دَسلا اذ قعن طدلا لاو ان رك ذاع دحام 2010111
 و ىلا نب لصس نع ك عرش نل ورهزلا موب ىلع لبق

 ١ ظ < دحا 35 أت

 ةفاضالاب ت ارب ثالث ُتنْتلا و ناتكرد نات اشاد كو
 كاكا ديري اض ودبو

 007 ننال نمل هك كتم دي دخا ذو ىلع نعد هيد كربلا مرئاك كيبلا ىف فلا
 ا مك تيا يف كيب اانوو مح نهذو كرب هيك فكر وسلا دوتكاو

 ١ نأ دج موعص 5 ىضا نع طخ اص دادإا ىلع ثحل هد وصمم و اهتعانفتس هلا

 اهدي ني امها 1 |ييربه » تا 00
 ” ولا دجن يع نهالعاو هاش هي نيل لا هنا فاود نم ءاشند
 نص نامح نب لاو ىمأمع :ىبا ا طخ الندا ١ خلا 01

 0 ٠ ان. ى- 7 باطخا نيا ىع ىلا نع هىح ىاكاب ادد ىضح اند

 د أف ياددءلب نم هللاثيلشلا كم : 7 2-5

 دس اب هوزمص ماشلا مك صيد ايز وللا نداو رز
 1 : يدضفاو

 ان خرخ نك هدا نيغ دن 7 9 1 0
 |. وحمض هسص محل 5 يسلاثوبج جنم اطفي ىلا ٠

- 

ه د رك هططيمسض اربع ىل ماشا 1
هو .لحدي ,ثرخريخ ارض نماولخ د ن

 . وعه

0 
001 
 8 ا

0 5" 

 اها 0
| | 77 , 

: . 

اك رد نم نادل رين يفهم نان اجدع و اها ىلع ل
 نان ارب كس د

نيح م ولسلاو 6 ةلصل ا ءملع ىسع لاو صح بضغلا
 .اهيثجب نا ىدلا هدعب نااههزن 

يدص هماما نإ نغ كبط انج أهم عيشي نا ئيكسلا مدعي يلخ ازيك
 ار عضل ى



9 ١ 

 ٠ زم ذاق و ال ياني يلعن يازماو رمل ند ماع فام ٠

 ملا هلا ىف ترا اذ اهنيم !ورجن ايش هلارطكا نال هب تصح داهبلا ن ياس حد وت

 سنع هدحولاو ارلا عزب ىدبرلا عايش نن ' نيحلا وي !يتشملاو طولا ضرااهي وكس ان

 مويردعاشلا ل كد اكل ارد يبني ماشنا لب انض باتكي هه وروم لرش عيند يب يل ٠

 ا 00

 بتاكل ىرب ولام ىرب صاخلا يا دحاشلا كل اد ةردرع ٍنانع ع ك دوهنسو

 ١كىالسًا رع ةداسز معن بياذلاوظي + يعم .رهالل ده 0 1

قريد اشنا ذا ارا ةكسملاك قيام را .اةكوهدل وك ملا لوس رايك
 ا ل 

 هركذلد بياذلا يوب ١ قيياد ندا نم هجم ب ابطل ميم دانساب ىشنا نع يي اضّمل ”7 |

 فجل ةيلع توههسا يف هبحاصب لمنرو قشعلا بلخي دال نونه ةفياطب هيب |

 ف يلاربع ناطبشلا ابك اطصي ةكمش ه١ ارملا ىا ه قياصح ىا ناطِشلا "هل ابحاشلاو

 مل ئحوانماب يدجلا ىلاخ نبا دين نع ىّبلاو بولا ل لتعا ب انكيف ىمد لا

 نعد كا طاير ىف بطلا هرج د ٌةعاطلا تاضود ى هبنح عيري ةدال نه وللا عيد ْراَتْسملا

 ظ 000 اللقا واوا

 اديس نع يح مكان ها وج نه عع. هرع نحو هلم امل حشمه نه نمح كاّوذ ءلين لاطو

 ليل او ىف 00 يس سس خش وملازه د يد دنجلا

 يزعل و بازعلاب أهيم رود يح هلسشلا هزح عم ةنجلانخ نيل سككوخلا 00
 اجرنا ناكل جرلا لمي نا ىنلا يت ةارسا لف يضعه جايسا و باطخلا نه ع نبا ولخللا

 هيلا رسكداه دّرسِنِم هنع هفلس وا هر هاب جنا لحال د ةعاطلا لمت نايا 100

 كلا و ديعس نع كذداصلاب بحي ميه كالاب ىلا ىدارعا بك اكدد ل اكرم

 ظ 0 أقها يف كلا ه درعا

 يلاافمملا ىلع هلوهراشاوايلودد د نع لا دّمخ بام هلاوم حد يو ببسملا 'يع ١  5ظ

 ا 5 ىمد ابع نا نع ذم دا كلا معي فل يي التم هنكك 0 ماج د

 ظ يش يلع ةلك ذاض و عملا بيدب>نغ يا ةهالا اياك كرشسلا ف فصص دانساب

  35عيش و ديااشام الويك «راوص هدابكو اكرشنا راف ةكع ضخا تلعن |



 2 ١ هلا ةكرفتساو ِلعا انا و هكب كرش نا كب ذوعا يف مهي لت ايرئأك»دابكو

 نع عربرل ةدال ارك ذ و ؛كرطملا بعشم نه :رصس هكبلخ ٍلتح١ارلك ثاده تن هزئاهي بن

 ةكذملا قيدصلا رك ىنا نع هدداؤ يف ميلا 'كذاعادب ثد شدا از ة(تلخ ىو نف هللا

 انتة هأن داو ايلظلا هيي ايف ىسلعهلارجلا يلا اذصملا يع تلا بيب >نم تهاوف ىنخا
 و اد اشا بش نا يال حلا نم ىشن يلع خبل دار ويجلا نود ىثد ىلع

 يلع وطنه وع

صاحو ل دعإلا نم ند يلع وطنه وح و ان مشا صحت وار وبلا ئم
 ضغبُك و كد انلا ع ءل

 أه يأ هزلا ف نصغبلاو هللا ىت بجلا هلا نب ىلا لقك د هدو ناسحاوبم نه ةلعل لها

لا نه هلل ند ل بلل ثهل الك ذ لا مولس هلا نيد
 ةزحو هللا دول 1-2 ومدن ىلقم

 ناك ىلاعت هللا ناك طش وع هرك ذو عردل هملق لرعمي ناني هلك ه> ونعم و هد ويح

 لام سماع نع نح 5 ي ذه لا مك هيهلا هنا سجق ىعتد اق هللا نومك منك

 نا ةرلا لش دوم اهوجوف ذب اد يش اذا ين دوي ورشنا هرعو وج ك
 اهي قريشا يراذقم !ىيلتم نا ميم ةري رع ىلا نع نين دع هولا ل ني
ساو هركزذ ؟كذ لد هيلع هدا لص لل لاّمح درس

 ح١ ةكبرشملا 00 ه دان

 ليلا ءرماو بيمرملا يداجاكرمم بطلا هيلي مبرد يا ن اكأم هابقسب
يا ن امام هلوف هداوجلا لا ٍسصلا امه ليش هم اعد همكأسي ناز

 يهحوا ايلج نم نأك سس 

 تا نع هئساموال دعوا
لخالا ءليا عرض 76 : >انساي عقاد

 * هش اب 

 يب عشانا دهاوأعبتر الافاق وم يف ؟اع جم هيف يطال يف فشلا واب
لعن مم 3 نيم ئل ولا نور ه نمد أبغ نن١ نع ت ل وونملا نم هر ندد ناومجلا

 

دع اد وذ ولا ييعملا م هزكلا نكته ىسكك وعشنا
 ,لخ عيان وذ واربع مالكأ "هل 

 7 ظ نع هلخ اناملك يدور لاق اكرعشمل اذ مولا مكة الكل ىصك هندنخ ظ

ك موه ذؤي لاو جابه يقرشن بوه ذه
 أك نك موه نه :ةرع هذال مل دولا نك

 |! نم نم

 0 ظ م ب لها واهيدلا مذو يكذاوظهاولاودحزلا يف نم ناكأم يديدرها ناتو

 اى كشط يي, نن عيصاعلانج و يع نب !نع ىلع واو ىنط دخ ممل ةفصو نيدحلاصنا تحن و.نلا ْ

 ئزلا لس لعسمملا. > بسم ولا يا ئسجلا هلوا ةزبر عشا مك ئسح انو هباع
 كو الو

 ل فتجو, ., فجتو لا هللا هريس ضايبلاومح رة لال ىللاو يا نيم اخادحا هطوسملاو خدم نه
 ا

 0 ن2

 أرب فهلا
 . ثوا -. ةييرب# ١ ظ

 رمبل 2مل | ه١ و - . :

21710111 



 ١ كك رك نبا ىض ١ نخ ةدايس وح يفر بحاح نب وع اذ لارجلا فن وف اطنلا ابي د رملا ةدايزب
 ,  هلل اكأذح علب |ملح افشملا نا عمل اع ١> أدسبملا رش نم دانتسلارصحلا هن هلق ايما
 ؟وتتسي وحلا نولر از "بكد هب خيتدلا يا عيل نسكت جن ةطرش د لسع هدر اهريع نهم دعو
 1 يللا نعى اد ءداملا مسج يللا و ,ريؤلبلا ط ولخ هلا بوس لستلا و ط ولخدلا يضعاوع و ىدملا

 0 كاملا ةسمخ ٌةرخالا أكمل أ رك ىن ١ نعد حافر 9مل هلا يكتري لذ امن دقن هذ نال

 ٠١ هطافوولع هت لحاو سوميلع دل لص نويل مكب ونام هاد ةبالا يابرلا د
 0١ ف ةونشلا ل ةرروح نإ نعزتاضناذووؤشس يحونع ءادهشلاو ارلثلاو اينن لا ةاوعانباو
 هنط سد و ناسضدلا هند عبره يذلا لزعملان راض نِضد عبر وا ضر ف نوكشش مك هكرتم لك

 | ايصو8 هرصل ٌةلازار اعلاف ةكرشلا ءوؤّشلا ب وجو ىلع اوترعاو ناس ياطناخ وا
 ىلع ىعرجت يح همن مسي نا لتي ل لوص هلا ف دوجوملاو ءطنخ لا وللا رين ف ومع ازك م
 قح هب ّيحا هير ميلع هط رع نه سا يانا ناخ عدن دا هناي فيجا ريانابالارت

 . اهي ريت هيلع هضرع لش هعيدب هركذ نيد رطلا يويسملاز اويلا يذ لخا نينه داد اهدي دوب
 ' د اولا اما لخلل ينط يف ءلكازح ىفشلا ملخ عاش هجيج ف نذاذ ضرع ولف اربع ل

 دنع نجر اجو ند م نيالا ف هد هبزعنلا ايت اذ
 ا عجبا مذ ن وكتط يفد ةعوشملا مل .دلا

 ١ رولا دعب ؛كولم لا بزيعا اه ازحوحو ئيسّسلا نيب لصاؤلا اله د دح عه د ودخلا هيف

 ١١ ادرس صك لكراصو نولص ناب هكيتشملا ضر الا ماشا تنيدب ياد ودخل تعفو ١ ذاذ
 راداو عاشملاب 22 ةىلعشملا يلع لد ةعاشم ىع در اص ٌرعسلاب صرالا نول هيو هك

 ١ ةعدشل ا با ذكميح دانساب ب اظحلا نب ريع نبا نع ط,رئمرملل اذ الغر اججلل رعت هل
  اووه)و ديبمل كوش يكف احاتيتاذ ليد ىلإ نباكأطع ب نا يش نيكو ديبحلا يف
 ١ #تباث نيع لص و و ىد ابع نب ١ نع تاب كبفلا ىف يف اشناركب ب أ هههلخ يلع
 ٠١ هفمشل اهنمو ةّشرل رب د ىمغملا طقس دعد برعملا يف يرد لا ةررملا مح ئينشما١
 ظ / ىايلا وه لاق نم هى ررجواشملا نحو لصد ىاةةلصلا تمحو ىهشلا ناغإ ذاك

0 

 ام يش ا رأ مجم لولا ل ىنخ ةداكت' هيد يفعذلا لاك باطلا ني ,رع نبا نع الخ

 ١ يفاك ناحار اس يعالا م وفه ال ٌةعاسلا نال تعول أب "هعاسلا هبكر د | نم

 نلا ةودتسلا رك درغ ئيسح دارج نب هللا دبع نع هباهرشم يق ئاضتملازحاو انج



ب ىو درملا ىقاذكاصر ده بعهد ندو نايصان د ناعتكي ا ناد ولم ءىعلا ىوب نان وكي
 م و

 يل نع غاموبب ذه دانلا يف ارفف وكن دارملا سلف امهردد اهل اع ون رانلا يف دازبلا داؤ :وتملا

 راندا يف لوقعم ينعب لوف تاع ر ذي يد "لفل نرد ولاد ىسمنلا كل ةرب يه
 > أرملاو |رهيس دولا رك اخ نب نب لادبا اهم ارهك باش ناواهيس اريجرحا هللااش نا

 اع تبرط نيدللا ا دععلا يد ىلا ءلزفع ارز
 : ان. ١ ىشرلع نم دود لَم نسل اب اره

 فيما نو اهنهو علم ىرمثملا ىىن و نش لب هاو دانساب ىسشنا نع عيسمأ يف هي د دوه
 دل يد مى وب و بدرفلاو ع لطنناص ندد نضع اهل هسنر ارم هانعم حد ىسلبا ىا

بدوعلل تد د١ ذاخ اهمراذ تلاز |ذاذاغف دات يس اذان امض اذ تحن رااذاخ
 

 هلرش يده ايدو ةلكدش تام وهلا نه ف ةولصلا ثم رف اههراف تنزع! ذاف ازهر اك

 ٌكراضصلا هنلادبع نين اطوللا يف ةركآم ثادودلا "نه ْث هها كود أ نال هن د

امماوم دوبي من ١ ازك ربلا دبع ننا لاك
 ىءانضلا ني رلادبع مداوصو ةدايس يش ؟ر

 اه دلايلا اسدانشا دى رعلا يلا ايش وج رولاو ىروطلا ركايس رم ثيرحجلن ويباتوسو ظ
لك ذ طول د املا ريح نه ارز ضر الا ىلع مص اولا بضماو

 دترترملا ةدنس نه ملاعلا صرح ل ا

بس يف ملا يق وسدد عبس هذ(. ارك يعض دانساب ب اطشلا نها رع نبا
 ل يملا هللا ل

لا ندرتلاو نيو ن يطملاو درويش للا رك لعال هللا لبس ىف
 ءابسس املا توي ىز

 ارلارسكت وع د إب ىفد كرولا داود قو ديبأس
 هبنح عشب ىذللا بندا ثا ذ بها

 قيرخلابحاصو ديت طبل ادب ثوبي يذلا نوطبملاو دروس اوتو هلي دلا يس
ومي يذلا و ديميت دانلا ةثرثك ىذملا

ا لادلا ن يكسو اهنا "ود مدعلا تدع ت
 , يضل ايه

 3 ةرلاو ديس مولاه وحو يئن مروا تلذع ثيملا كارلا سكول يب مدهلا
 ايضفند ىع امنت امو خب قم عب سام ند دال ولاب ثوب قنا اههسكو ميلا عنا

 و ٌءْيَِسَحل و ولا نكك درويش صخش يا رويس اهيع
 سك دن د يخ الكام ز اي هاوسام

 بوينذللا نم ىنس اكرمكم ة دايما لأ ص يو وبلا لاح يلسلا ةكبتع نب ارهاج نع

انا لع هب هنن هرزكتال اعهاخ للا يوب نب كلا ىلإ
 نع الوب د:لا نحركتةلربلايف دامها 

 ظ

رب ناب ككذ د تاعشلاو ى > انلارطكع ىاءلك ةركذ ابك فز او طّمخوللا
 ( هدلا يع

 ص اعلا نب داع ىبا نع باقل هلا بانك يف كت شمل ١ هزحالا ٍفاهضابرايلاعتات 0

 و.



 ١! بحاصو ئيزقلاو نوطبلاو نوعطلا انصر وكذلا را تعاب فاض صحا هسغايفشملا

 | اييطلا نب ىارملا ب اب كه ذدل ها هزل ا لسيد يف ليثعلا يا ديبيشلاو هك ثام يذلا يا

 انوه الحر بدا دهيم كل يالا ضيارزم هاؤر وة رح ينزع تب كام يلي
 | لذد نابل اتدلا ىف لادلا نك هللا ّم دصك 5 دحل ا يني ىو قا ناي ل ادرج الجر ٌمدايزب

 " ناهاقم مفحرب كلارعو ٌىدص ىااصدد دنس ناش ٌيح ممن طاحو لاَشلا ف فس و

 7 ملا مون مئسعاأ هاما ند ىلا نضا ىلا سس انل اخ رب ىذلا كش ٠ دنع ايحا يئن وااديزسلا

 ١ ارو اىسلايف شوا ىلإ عراصباب نعرالا لعا ظني م ميلا رظنلل مهرم ود ن يفدري ي'اذك2

 ركن الح اك ينس وج بص انبد هىزخ برص نيام رازكلا ياو دعلا وجل نع الا كتتح نم وم
 3 دل را يطب ب رع مص دانا طويلا يلا نإ ةدقس نمادج كوم اريك

 انو هسا ةجر لاق وف هلت همهار ىرعي الاه يحد امين و كئاص ابو اون ىهو

 هال || 0 قعر طددضع ودعنا قابس يا واحلاص ولع طلخ نوه وم

 اهىبارلاةج دلي كأنك قح هلا دصح و نول ين ضن لع فسم نيدوم رو
 ا بحل تما نانا ىارع نع ت 5 9 "ملد رخ قاوسيلو ن وا انْ ارش !ناءد

 ا عرش يااشعو ةرلب مز ىممبلا جا رخ ضخ هلك يف مندا باببرفف تراب ىلع ادهيشلا
 1 اشعواو ىلع ن وعزت نا قعر ندا نرش أك عرملاو مدرلا مهلا صخ ذ محاورايلع مف امرا
 2 ١ ينام يفاني لف دوس هه منجا مهل وخد نع ميمج نب زلااررثلا فازص و
 : و زل لا ىشم رحل سنع اب دان يقلد نيف يف سم ضخرطط نااوجا ف ميقا ورا

 2 58 دس مرث ىلع كل (3 داع نبا نع < بط مج اند ارويسك هولا نم ان لسد نمازود
 2 نكي كسك ربحي ميمي انه يلع ذود وكي هرحالا يف كلا تعا رمل

 ' لووش ةكسم نه يضع 3 يبا سيكل رب انللاوهللظ هلا لع ل مهول مهلا شرع ىذ صاب

 | ساد احواج قبلاو لك نول وملا طبضب يسكق ضد فوا ملا لاه بولا يل

 ظ  ةاشالاورب د نعمل هادم و باجي! رح ىلب وائل تح دانبرو لل ندلوعيذ يخ نوكش نب

  فهصر انساب ةريرع ىلإ نع نع ال يد انعاك مارت ١عم نوع ده ل دعبالا ن ونال و

 لو هنعمل ري نجح وج ن وضل انو لوالا فصلا يف هللا لس ُْ اد ولئ امي نب نألا اريتشاوك

 اهلا اب ذ هينا ضيفنا يذ ودح 0 انو عاش



 نعول ةزرع 0 ىلا هدل نا يو اركأ يف غلاي و ميلع لئلا كد يعيب« هيلا
 تابراعس 1 هدو يسد اني ال و٠ "رقحلا ىف بس احكيال قا هابيلغ ناسحلذ ظفلا انس دبعُه داي زب

 يناس ناكر ادح الثيبمرامع لاند ود ابخ نإ عج نع ىمل علا وضخ نم عذرا ةدامهطنا لم
 د انساب رجا انا نع هاور و هرك دح لضغ ا ارويشللا يا اطسررلع هيدا يلبع طصملا يبس لا

 مكب. لك ف نحر اعي هلحأع ب نت دق ةره ن كد ن' رضع و ةعسم ةرم نرمي ارك

 .# نأ الا ذك ١و طن اذ لاوس لالح يا هيون اذا دا رمهشلا شخ ناو جملا ذاك ف كتم
 نث الث نابع ةدع نا « رهل 1اّيلا يااولكاذ لييع اهوزيد ”هنكن ا يني يلع نالهلا طغ يا

 همس هانزع انرلا و ةرئخلا ةرهيشملا فلا ول |ىطرس و نانجّتلا هاور لد كرين وه ىلا نين ن

 *يببغ لان هللا عم كراش مملع نوشسنش ىم انلاهاويل وا فين احلل ايع نم نان كغ

 لروما هك ىح انساب يكراصحالان وكف عب ىه وأننا ديد دسم اب >: انشد نع سلط

 ... امسرطن ارلانوكسو الا عب هصرؤل١ مكتخا ديجاكالا هملا يامل ىسم دجرل وحلا
 لوهيلا بطنحلا نع نع يلد بلاست ١ ذو مياه هلا نارط اب نزحالا ةصرقلا و ليلا الإ

 * ارؤحنب هصرتلا نم .كدحا ديجي أكل تلا ملا لدي نيو ف عرب ولدى نخب ن
دانماب هداك ىلإ نع نك هلركو ةدازكس ,ىنكي د ف ولا بلع نوه يف اكن

 ىصع 

 يل مهد ئم بص لوا عب تا ءامد نع”َْش د داود ىيفو «ىد د لوا يف ملمع دمديلا

 واروح جديد يع داط# نم ءدحاولاةرلا او فلا لا وي عام
 5 تائب اهلا دنس و هنو تتو انلا هفخد هلو عون د نيعملاو ولائم ئبزأا
 كرما و هرياظنك ىسكتلا نيعبسلاب داراو هجر اما نم ف دهربلا ذياور امل هند اها نم

امل يا هطار ىف تاه اذاودعلا رمل مزاللا ىا:
 "ديل لع وحإا ءل تكة ل ميمز لف 

 ليلا انبلاب عمد باع ةلصوملاسكو ملا يفد يحد ةدومب عطني لذ هول ١
 هنخلا اش نهادج ليك اس ياار اوت: يبس: عدزب هرالاهجولا ىلع هقز رب

 من شبح نمد موش اذ هولا يف ند يلام هففارعاب هكيالما لرد يأ ل يد
 اا رن و نجلا لح ذيع باخ غريب انا يلا اعرثم بح ةع افشلا دوج
 ري شا ئسح داطساب رين ون ىلإ نع ىسلح هع أهساركلا نم لله >ىم ميش د

 ؟ وس بسانيام هيح دج وب قائل ١ وسس١و و رصيف الوخرلح د ةزيع لع يزيل



 . 2 اوش فص رانعس وهب هلازا اب سماوْلَم نعدؤد بضلا# هيدا نعهدجنع بص 403.

 0 امنوا عزم ذازذ لا اتق ير نمملا هفعضو ءاسشد اع نع لح ىسط يضدنه دا ويد هدا و١هلكا شوا

 7 ةعيالو 5 رعللا لام هرك دح مونسال اه ل و يلع هدلا لي اس اخ اج 7 ش

 ١ دوسالانوكلا وا دويسلابحلا نينهئشا وذ ؤن ىشسل او نيش !اضنا ا و وسلا
 1 مين زف بكىا ذا دارملاو ياواد در ابلا او دالا نه د نهاد نوعه يسراذوا ىنرع

 ١ .ىنعلا دبع د يق نمل يطلا ىف ىسلا نن !هلاودال .ناخ تولأ يحد ماسن ١ كااصاخ اصح

 / اهذسزلل ا هاذىو اؤصع بصحخأ نجارلا ع3 د ةدهوملا يصد هردربب نع حابضم هلاض نك
 | ةةيلغهب و مكدحا عا !ذاف اففوسلي يا كاني ن ومتركس نبط ايشلا هك ةريرح يباع
 ١١ ابوك ىبلبالاطيفمل 'ن اخ هسنمخ يلا عجري ساّملاو بايثلا يا اهيس اذن اهبل عجم ّيح
 ظ 4 ملللا نبع نس راج نع مذكرات ىركاسع نا هيلع ملللا مس اركذ عه ىوط فا ايوطم

 ا ىوزلأ للجيل ذو يواظنا يف هماعرب و شلملاو ملا وى ورهلا نع عزمي زرإل نهوملازؤن بيشلا

 ا يف اجر داعف عفزو هنسخ بيش قمل تن اكالا مولسالا يف ةيْش لحد بشي

 اج أ درع زياور ئهوهو ماعلا خب ورع ئب١ نع بح لجرل /0اوملاو هنبحلا ف هيلاع ةلزنم

 ١ لب ذاخ مارح د امجرول داوسلاب ب اضف د اعرثم موه ذم هاكست م لس هلادؤن ولخ دم
 |! ١ قيداودالا للا ماو قرض نيعبرا يدا ل دن اسس لادارلإو يدرط ضصوانعركذ لجرلا
 ١  ىعاونلا و مانغا و ن ونجلا برعلارنع هردعملا هذ ينل م ول | إب هلبملا نم هنلا هناه1كياور

 "الناجي اكل اكد ىندا نعركسع ن١ اون او |ويتشاو ضارههلاشبخا ايف هلامصخ

 يبل دهم يئئيادد يفد لحاف جلا رك يسكريدح ىد ص زا مك نم دل لها
 7 ميادابن وب داّ,سو منهن لع وا هزم هرعايف ينلل نامه ويلا نهدل بجيجا هدها يف

 | 2 هرعد غونم وم نام نياالق مج ار يبا نع هنع دات يفراخلا نباو زيبشم يف ىلميملا
 ! لام الو هننس كال هو يف ىمل أك ةمريطع و هئيب عا يفي هئبها يف بنما ىلا
 ا ىغ الا نع باتل نايف زار اد انعضلا ىف بح ديا ةدوجو هلققع ناكل لب هن وه

 ١ باس نلخو روسخ ىعضت يش ١ رك عوبط وع نامح نب اكربج نم لاق بالغلا نبا
 2 عطني ال اهل بح نا دارلاذ نيّتلصخ دبحيلع لاذ امد ناكيا نيش الا بح يع

ع بضحلا صن دأ ىو نعم الرمل ناجح لاما بحو كاملا لوط مخ نيش 8
 ل هبلا ىل



 رد ربع ىلا نع ماضي الاب نك ىف ديعس نسا ىعلا نبع رشاد لهالا مخيف دي انشا نم

 انو ئيننا ياه دزغ ىسنخ هنا اركذا ذاف مدان 14 دان طيش هك هون دعا هلع هاور 8

 ركذ نع يشد ئهو هخ ناطشلا لاج نهارك نح بلح لخ يهمل لهدا قش او

 دح اول اب موون اطيل أ نسح دانس اب سنا نمل ءدداون يف محل اناطيط ل يني نهرا

 نيت لاو دحا ولد ندرعي نامطينمأ نا مد مهي مل هلل دارج اى ذاف سلا يف يفا نين الاو '

 ةركذ حمل : داوس ١اي د5١ نأسش هلا ل اون انا يلهاجلا ىف اوناكو يداربب اه يفايزنلا ف

 6 قارا يدو لك ذ لجن سو يلع هدلا لص صا تجد تجد ارلخ ىّس هييصي لذ يداولا ٠

 ضل اي داو تلزاذا لاّمخ هدطاخ نيل نم انيس ن اوّل ريع نجا عذار ئع نوط ند دح
 نم اهربما الطج مذ يملا نه دحابدقنالد يدار نس نوح م

 فد دانس اب هربريع ىلإ ىعراؤلا للا ثاذ برصد ,نلسه قرع يد لاكي نهد

 ىسبلا د داح ١ م رَّس يلع ىعصلا ى وانملا ئه لودل ازيجلا مي

 يف يتويساا ءنع اهاود يذلاريذنلا
 رب نقلا ,دلا محى صصلا عم اجلا

 ناعس نصح زيا ف ظنا
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